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the new plastic resins and can  
reduce carbon dioxide emissions 
by approximately 17% and 
save energy by more than 
30% compared to the new 
plastic resins. It is considered 
to be the first time in Asia 
Pacific and Thailand that the  
“Collation Shrink Films” have 
been produced with this new 
technology. Now, let’s turn to 
have a look at the researches 
and developments of Thai 
people during this per iod. 
Ministry of Higher Education,  
Science, Research and Innovation 
(MHESRI), National Science and  
Technology Development Agency 
(NSTDA), by The National Metal 
and Materials Technology  Center 
(MTEC) have introduced the 
thermoplastic natural rubber  
traffic cones obtained by mixing 
the natural rubbers and plastics 
to replace the traditional traffic 
cones made of plastics which 
shortens the time for injection 
molding of the traffic cones  
per cycle per piece to be lesser 
than before; can remove work 
pieces from the injection mold 
more easily, thus, resulting in 
the increase in the production 
capacity, getting flexible traffic 
cones without being broken 
when hit or crushed by a car 
as well as helping to reduce  
waste in the production process. 
Now that, the tests on the  
actual use have been conducted 
by the entrepreneurs and the 

productions and distributions process already underway. It is yet considered a new 
dimension in the plastics industry that focuses on research and development to provide 
products with different properties in order to create the product values in the markets 
as well as placing the emphasis on the environment. 

KORNRAVEE

 เ รีียกได้้ว่่าพลิิกโฉมอุุตสาหกรีรีมพลิาสติกได้้อุย่างยอุด้เยี่ ยม 
สำาหรีับ กลิุ่มบรีิษััท ด้าว่ ปรีะเทศไทย ที่ เผยถึึงการีรี่ว่มมือุกับ บรีิษััท 
ไทยแพ็คเกจจิ�ง แมนููแฟ็็กเจอุเรีอุรี์ จำากัด้ (TPK) เพื่ อุพัฒนูา 
บรีรีจุภััณฑ์์ชนูิด้ “ฟิ็ลิ์มหด้รีัด้สินูค้า” (Collation Shrink Film) 
จากเม็ด้พลิาสติกสูตรีพิเศษั ผสมพลิาสติกที่ผ่านูการีใช�งานูแลิ้ว่ 
(Post-Consumer Recycled Resin: PCR) มีคุณภัาพเทียบเท่าฟิ็ลิ์ม
ที่ผลิิตจากเม็ด้พลิาสติกใหม่ ตอุบโจทย์แบรีนูด์้ที่ ใส่ใจสิ่ งแว่ด้ล้ิอุม 
สำาหรีับนูวั่ตกรีรีมเม็ด้พลิาสติกผสม PCR ด้ังกลิ่าว่ช่ือุว่่า XUS 
60921.01 สามารีถึนูำามาผลิิตเป็นูฟิ็ลิ์มพลิาสติกชนูิด้ “ฟิ็ลิ์มหด้รีัด้ 
สินูค้า” สำาหรีับบรีรีจุภััณฑ์์ที่ยังคงคุณสมบัติเทียบเท่ากับฟิ็ลิ์มที่ทำามา 

จากเม็ด้พลิาสติกใหม่ สามารีถึลิด้การีปลิ่อุยก๊าซคารี์บอุนูได้อุอุกไซด้์ 
ได้้ปรีะมาณ 17% แลิะปรีะหยัด้พลิังงานูได้้กว่่า 30% เมื่อุเปรีียบเทียบ 

กับเม็ด้พลิาสติกใหม่ นูับเป็นูครีั�งแรีกขอุงเอุเชีย แปซิฟิ็ก แลิะ 
ปรีะเทศไทยที่มีการีผลิิต “ฟิ็ลิ์มหด้รัีด้สินูค้า” ด้้ว่ยเทคโนูโลิยีใหม่นูี� 

แลิะหันูมาดู้งานูว่ิจัยแลิะพัฒนูาขอุงคนูไทยกันูบ้างช่ว่งนูี� กรีะทรีว่ง 
การีอุุด้มศึกษัา ว่ิทยาศาสตรี์ ว่ิจัยแลิะนูว่ัตกรีรีม (อุว่.) สำานูักงานู 
พัฒนูาว่ิทยาศาสตรี์แลิะเทคโนูโลิยีแห่งชาติ (สว่ทช.) โด้ยศูนูย์เทคโนูโลิยี 
โลิหะแลิะว่ัสดุ้แห่งชาติ (เอุ็มเทค) เปิด้ตัว่กรีว่ยจรีาจรียางธรีรีมชาติ 
เทอุร์ีโมพลิาสติกที่ ได้้จากการีผสมยางธรีรีมชาติแลิะพลิาสติก 

ทด้แทนูกรีว่ยจรีาจรีแบบเด้ิมที่ผลิิตจากพลิาสติก ทำาให้ใช�เว่ลิาในูการี
ฉีด้ขึ�นูรูีปกรีว่ยจรีาจรีต่อุรีอุบต่อุชิ� นูนู้อุยลิงกว่่าเดิ้ม สามารีถึแกะ 
ชิ�นูงานูอุอุกจากแม่พิมพ์ฉีด้ได้้ง่ายกว่่า ทำาให้มีกำาลิังการีผลิิตเพิ่มขึ�นูได้้ 

กรีว่ยจรีาจรีที่ มีคว่ามยืด้หยุ่นู ไม่แตกหักเมื่ อุถูึกรีถึชนูหรีือุทับ 

ทั�งยังช่ว่ยลิด้ขอุงเสียในูกรีะบว่นูการีผลิิต ขณะนูี�ผ่านูการีทด้สอุบ 
การีใช�งานูจริีงจากผู้ปรีะกอุบการี อุีกทั�งได้้เข้าสู่กรีะบว่นูการีผลิิต 
แลิะจัด้จำาหนู่ายแลิ้ว่ นูับเป็นูมิติใหม่ขอุงว่งการีอุุตสาหกรีรีมพลิาสติก 
ที่ มุ่งเนู้นูว่ิจัยแลิะพัฒนูาให้ผลิิตภััณฑ์์มีรูีปแบบคุณสมบัติที่แตกต่างไป 

รีว่มถึึงยังมุ่งเนู้นูการีสรี้างมูลิค่าทางผลิิตภััณฑ์์ในูตลิาด้แลิะยังเนู้นู 
คว่ามใส่ใจสิ่งแว่ด้ลิ้อุมรีว่มไปด้้ว่ย.... 

กรีว่ี

 It can be said to be a paramount change in the plastic  
industry for Dow Thailand Group after revealing its 
collaboration with Thai Packaging Manufacturer Co., Ltd., 
(TPK) to develop the “Collation Shrink Film” packaging from 
special formula plastic granules mixed with the Post- 
Consumer Recycled Resin (PCR) which eventually offers the 
quality equal to the films made of new plastic resins and 
answers questions about the brand that cares for the 
environment. Such PCR-mixed plastic resin innovation is 
called XUS 60921.01 that can be used in the productions 
of the “Collation Shrink Films” for packaging that can still 
maintain the properties equivalent to the films made of 

E D I T O R  T A L K
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WHAUP WELCOMES THE SENATE ENERGY COMMISSION’S 
VISITATION AT WHA INDUSTRIAL ESTATES

P L A S & P A C K  N E W S

 The management team of WHA Utilities and 
Power Public Company Limited (WHAUP) recently 
welcomed the Senate Energy Commission’s visitation at 
WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE 1) 
and Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong). The 

WHAUP ต้้อนรัับ คณะกรัรัมาธิิการัพลัังงาน วุุฒิิสภา เยี่่�ยี่มชมนิคมอุต้สาหกรัรัมของดัับบลัิวุเอชเอ

Senate Energy Commissions was shown around Gulf SRC 
Company Limited, an Independent Power Producer (IPP), 
a subsidiary of Gulf Energy Development Public Company 
Limited located at WHA ESIE 1. The site visitation aimed 
to present information regarding the management of 
utilities and energy used within WHA Industrial Estates 
including the electric power and renewable energy. 

 คณะผู้้้บริัหารั บริัษััท ดัับบลิัวุเอชเอ ย้ี่ทิลัิต้่�ส์ แอนด์ั พาวุเวุอร์ั 
จำำากัดั (มหาชน) (WHAUP) ต้้อนรัับคณะกรัรัมการัพลัังงานวุุฒิิสภา 
รัะหวุ่างการัเยี่่่ยี่มชมนิคมอุต้สาหกรัรัมดัับบลัิวุเอชเอ อ่สเทิิรั์นซ่ีบอรั์ดั 1 
(WHA ESIE 1) แลัะนิคมอุต้สาหกรัรัมอ่สเทิิรั์นซ่ีบอรั์ดั (รัะยี่อง) โดัยี่คณะฯ 
เยี่่่ยี่มชมโรังไฟฟ้า Gulf SRC ซ่่ีงเป็็นโครังการัโรังไฟฟ้าเอกชนขนาดั 
ใหญ่่ ในเครืัอบรัิษััทิ กัลัฟ์ เอ็นเนอร์ัจี่ ดั่เวุลัลัอป็เมนท์ิ จีำากัดั (มหาชน) 
โดัยี่ WHAUP ไดั้นำาเสนอข้อมูลัการับรัิหารัจีัดัการัรัะบบสาธารัณูป็โภค
แลัะการัใช้พลัังงานไฟฟ้าแลัะพลัังงานทิดัแทินภายี่ในนิคมอุต้สาหกรัรัม
ของดัับบลัิวุเอชเอ

PLAS & PACK STORY
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14
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 The food-grade PET recycling system will be supplied 
to rPET flake producer Başatlı in April 2022.
 The recoSTAR PET 215 iV+ wil l be Starl inger’s f irst 
bottle-to-bottle recycling system operating in Turkey. It 
is equipped with one of the biggest extruder sizes that 
Starlinger recycling technology is currently building and 
produces up to 2,400 kg food-safe rPET per hour. The 
evaluation of the project by the European Food Safety 
Authority EFSA is currently underway. 
 “Başatlı is one of the pioneers in PET bottle-to-bottle 
recycling in Turkey. We are happy that they have chosen  
PET recycling equipment from Starlinger for their ambitious 
project”, says Paul Niedl, Commercial Head of Starlinger  
Recycling Technology. “With this investment, Başatl ı
contributes significantly to establishing a PET bottle recycling 
system in Turkey.” 
 Founded in 1953, family-owned Başatl ı Boru Profi l 
San.Tic.A.Ş. is a producer of industrial steel pipes, hollow 
sect ions and sheets located in Kocael i Province. The 
company entered the PET recycling market in 2019 and 
produces PET flakes from bottles and post-consumer  
waste. The rPET flakes are used in non-food PET packaging, 
fibers and strapping production. The food-grade rPET 
pellets processed with Starlinger’s FDA, EFSA and brand 
owner-approved recycling equipment will be supplied to 
the bottle-to-bottle industry for preform production.

	 ระบบรีไซเคิิล	PET	เกรดอาหารจะถููกส่่งไปยัังผูู้�ผู้ลิตเกล็ด	rPET	Başatlı 
ในเดือนเมษายัน		2565
	 recoSTAR	PET	215	iV+	จะเป็นระบบรีไซเคิิลขวดต่อขวดเคิรื่ องแรก 
ของ	Starl inger	ท่ีี่ดำาเนินการในตุรกี	ติดตั�งด�วยัเคิรื่ องอัดรีดขนาดใหญ่ ่

ที่ี่สุ่ดขนาดหน่่งท่ีี่เที่คิโนโลยัีรีไซเคิิลของ	Starlinger	กำาลังส่ร�างและผู้ลิต	rPET	
ที่ี่ปลอดภััยัต่ออาหารได�ถู่ง	2,400	กิโลกรัมต่อช่ัั่วโมง	การประเมินโคิรงการ 

โดยั	European	Food	Safety	Authority	EFSA	กำาลังดำาเนินการอยูั่
 “Başatl ı 	เป็นหน่่ งในผูู้� บุกเบิกการรีไซเคิิลขวดต่อขวด	PET	ในตุรก ี
เรามีคิวามสุ่ขท่ีี่พวกเขาเลือกอุปกรณ์์รีไซเคิิล	PET	จาก	Starlinger	ส่ำาหรับ 
โคิรงการที่ี่ที่�าที่ายัคิวามส่ามารถูของพวกเขา”	Paul Niedl หััวหัน้้าฝ่่าย 
เชิิงพาณิิชิย์ของเทคโน้โลยีรีีไซเคิล Starlinger	กล่าว	“ด�วยัการลงทีุ่นนี�	
Başatlı	มีส่่วนส่ำาคิัญ่ในการจัดตั�งระบบรีไซเคิิลขวด	PET	ในตุรกี”

STARLINGER DELIVERS ITS 
FIRST BOTTLE-TO-BOTTLE 
PLANT TO TURKEY
Starlinger ส่่งมอบโรงงานแบบขวดต่่อขวดแห่่งแรกไปยัังตุ่รกี

	 ก่อตั�งข่�นในปี	2496	โดยัมีคิรอบคิรัว	Başatlı Boru Profil San.Tic.A.Ş. 
เป็นผูู้�ผู้ลิตท่ี่อเหล็กอุตส่าหกรรมขนาดกลาง	และตั�งอยูั่ในจังหวัดโคิคิาเอลี	
บริษัที่เข�าสู่่ตลาดรีไซเคิิล	PET	ในปี	2562	และผู้ลิตเกล็ด	PET	จากขวด 
และของเส่ียัหลังการบริโภัคิ	เกล็ด	rPET	ใชั่�ในบรรจุภััณ์ฑ์์	PET	ที่ี่ไม่ใช่ั่อาหาร 
เส่�นใยั	และการผู้ลิตส่ายัรัด	เม็ดพลาส่ติก	rPET	เกรดอาหารที่ี่ แปรรูปด�วยั	
FDA,	EFSA	และอุปกรณ์์รีไซเคิิลที่ี่ผู้่านการรับรอง	จากเจ�าของแบรนด์ของ 
Starlinger	จะถููกส่่งไปยัังอุตส่าหกรรมรีไซเคิิลขวดต่อขวด	เพื่อการผู้ลิต 
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P L A S  &  P A C K  N E W S

 The food-grade PET recycling system will be supplied 
to rPET flake producer Başatlı in April 2022.
 The recoSTAR PET 215 iV+ wil l be Starl inger’s f irst 
bottle-to-bottle recycling system operating in Turkey. It 
is equipped with one of the biggest extruder sizes that 
Starlinger recycling technology is currently building and 
produces up to 2,400 kg food-safe rPET per hour. The 
evaluation of the project by the European Food Safety 
Authority EFSA is currently underway. 
 “Başatlı is one of the pioneers in PET bottle-to-bottle 
recycling in Turkey. We are happy that they have chosen  
PET recycling equipment from Starlinger for their ambitious 
project”, says Paul Niedl, Commercial Head of Starlinger  
Recycling Technology. “With this investment, Başatl ı
contributes significantly to establishing a PET bottle recycling 
system in Turkey.” 
 Founded in 1953, family-owned Başatl ı Boru Profi l 
San.Tic.A.Ş. is a producer of industrial steel pipes, hollow 
sect ions and sheets located in Kocael i Province. The 
company entered the PET recycling market in 2019 and 
produces PET flakes from bottles and post-consumer  
waste. The rPET flakes are used in non-food PET packaging, 
fibers and strapping production. The food-grade rPET 
pellets processed with Starlinger’s FDA, EFSA and brand 
owner-approved recycling equipment will be supplied to 
the bottle-to-bottle industry for preform production.

	 ระบบรีไซเคิิล	PET	เกรดอาหารจะถููกส่่งไปยัังผูู้�ผู้ลิตเกล็ด	rPET	Başatlı 
ในเดือนเมษายัน		2565
	 recoSTAR	PET	215	iV+	จะเป็นระบบรีไซเคิิลขวดต่อขวดเคิรื่ องแรก 
ของ	Starl inger	ท่ีี่ดำาเนินการในตุรกี	ติดตั�งด�วยัเคิรื่ องอัดรีดขนาดใหญ่่ 

ที่ี่สุ่ดขนาดหน่่งที่ี่ เที่คิโนโลยัีรีไซเคิิลของ	Starlinger	กำาลังส่ร�างและผู้ลิต	rPET	
ที่ี่ปลอดภััยัต่ออาหารได�ถู่ง	2,400	กิโลกรัมต่อช่ัั่วโมง	การประเมินโคิรงการ 

โดยั	European	Food	Safety	Authority	EFSA	กำาลังดำาเนินการอยูั่
 “Başatl ı 	เป็นหน่่ งในผูู้� บุกเบิกการรีไซเคิิลขวดต่อขวด	PET	ในตุรกี 
เรามีคิวามสุ่ขท่ีี่พวกเขาเลือกอุปกรณ์์รีไซเคิิล	PET	จาก	Starlinger	ส่ำาหรับ 
โคิรงการที่ี่ที่�าที่ายัคิวามส่ามารถูของพวกเขา”	Paul Niedl หััวหัน้้าฝ่่าย 
เชิิงพาณิิชิย์ของเทคโน้โลยีรีีไซเคิล Starlinger	กล่าว	“ด�วยัการลงทีุ่นนี�	
Başatlı	มีส่่วนส่ำาคิัญ่ในการจัดตั�งระบบรีไซเคิิลขวด	PET	ในตุรกี”

STARLINGER DELIVERS ITS 
FIRST BOTTLE-TO-BOTTLE 
PLANT TO TURKEY
Starlinger ส่่งมอบโรงงานแบบขวดต่่อขวดแห่่งแรกไปยัังตุ่รกี

	 ก่อตั�งข่�นในปี	2496	โดยัมีคิรอบคิรัว	Başatlı Boru Profil San.Tic.A.Ş. 
เป็นผูู้�ผู้ลิตท่ี่อเหล็กอุตส่าหกรรมขนาดกลาง	และตั�งอยูั่ในจังหวัดโคิคิาเอลี	
บริษัที่เข�าสู่่ตลาดรีไซเคิิล	PET	ในปี	2562	และผู้ลิตเกล็ด	PET	จากขวด 
และของเส่ียัหลังการบริโภัคิ	เกล็ด	rPET	ใชั่�ในบรรจุภััณ์ฑ์์	PET	ที่ี่ไม่ใช่ั่อาหาร 
เส่�นใยั	และการผู้ลิตส่ายัรัด	เม็ดพลาส่ติก	rPET	เกรดอาหารที่ี่ แปรรูปด�วยั	
FDA,	EFSA	และอุปกรณ์์รีไซเคิิลที่ี่ผู้่านการรับรอง	จากเจ�าของแบรนด์ของ 
Starlinger	จะถููกส่่งไปยัังอุตส่าหกรรมรีไซเคิิลขวดต่อขวด	เพื่อการผู้ลิต 
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outstanding solution that shows one more 
time the power of collaboration along the 
supply chain. Together we are able to 
d e v e l o p  i n n o v a t i v e  p a c k a g i n g 
solutions for a sustainable and circular 
future,” adds Ralf Hildenbrand, President 
Packaging Americas & Global Technology, 
PSR and Circular Economy at Siegwerk. 
“Congratulations to our partner and all 
other award winners we as packaging 
industry are on a good way. Let’s keep 
things up.” Siegwerk itse lf is strongly 
committed to support and enable circular 
packaging solutions, contributing to various 
industry initiatives and sharing know-how 
from the print ing ink perspect ive with 
other experts along the supply chain to 
dr ive the deve lopment of susta inable 
packaging with improved recyclability up 
to complete circularity.
 That’s why, the ink manufacturer is 
constantly working on new sustainable ink 
technologies and functional formulations 
that improve packaging recyclability and 
enable new circular packaging applications. 
Here, deinking is a strategically important 
development topic for the company not 
only to avoid downcycling by enabling true  
plastic recycling but also to actively contribute 
to the creation of forward-looking and 
environmental-friendly recycling situations 
for all kind of packaging structures. “By 
improving the recyclability of PET bottles 
is already an essential first step to avoid 
plastic waste worldwide,” says Alberto 
Cendejas, Cluster Head North LATAM 
at S iegwerk . “Bu t we a l so want to 
improve recyclabi l ity for ful l packaging 
c i rcu lar i ty in other growing packaging  
segments as well.” That’s why Siegwerk is also 
working on enhanced deinking opportunities 
for other packaging structures, like e.g., for 
folding cartons, a packaging segment of 
steadily growing relevance.

	 เมืือง ซีีก เบิิ ร์์ ก	ปร์ะ เทศ เยอร์มืนีี 	 เมืื� อวัันีที� 	 8	
ธัันีวัาคมื	2564	-	Siegwerk	หนี่�งในีผู้้�ให�บิร์ิการ์ชัั้�นีนีำา 
ร์ะดัับิโลกดั�านีหมื่กพิิมืพิ์และสาร์เคลือบิสำาหร์ับิการ์ 
ใชั้�งานีดั�านีบิร์ร์จุุภััณฑ์์และฉลาก	ขอแสดังควัามืยินีดีั 
กับิ	Eximpro	ซ่ี� งเป็นีล้กค�าร์ายหน่ี�งของบิริ์ษััทที� ไดั�ร์ับิ 

ร์างวััล	AWA	International	Sleeve	Label	Award	
2021	ผู้้� เ ชีั้� ยวัชั้าญดั�านีการ์ผู้ลิตและการ์พิิมืพ์ิของ	
ปลอกหุ�มืจุากเมื็กซิีโก	ไดั�ร์ับิร์างวััล	“Best	of	Show”	
ใ นีหมืวัดั 	 “ E n v i ro nmen t a l 	 C o n t r i b u t i o n ”	

สำาหร์ับิโซีล้ชัั้� นีส์	cPET	ในีปลอกหุ�มืที�ร์ีไซีเคิลไดั�สำาหร์ับิ
ขวัดั	PET	ของแบิร์นีดั์	ZenWTR	นีำ�าอัลคาไลนี์ที�ยั�งยืนี	
ซ่ี� งเป็นีเคร์ื� องดัื� มืหนี่� งเดัียวัของโลกในีขวัดัที� ทำาจุาก

 

พิลาสติกรี์ไซีเคิลและไดั�ร์ับิการ์ร์ับิร์องจุาก	Ocean-
Bound	Plastic	100%
	 ปลอกหุ�มืไดั�ร์ับิการ์พิิจุาร์ณาอย�างกวั�างขวัางวั�า
เป็นีตัวัเปิดัใชั้�งานีโมืดั้ลาร์์สำาหร์ับิบิร์ร์จุุภััณฑ์์พิลาสติก
แข็งในีแง�ของเศร์ษัฐกิจุหมุืนีเวัียนี	นีอกจุากปร์ะโยชั้นี ์
ในีแง�ของโอกาสทางการ์ตลาดัแบิบิ	360°	ณ	จุุดัขาย	
เชั้� นีเดัียวักับิคุณสมืบิัติอุปสร์ร์คทางเทคนีิคและการ์ 
มืองเห็นีที� เกี�ยวัข�องสำาหร์ับิการ์ปกป� องสินีค�าที�บิร์ร์จุุ 

แล�วั	พิวักเขายังสามืาร์ถดัำาเนีินีการ์ในีร้์ปแบิบิของ 
ปลอกหุ�มืแบิบิเต็มืตัวั	และยังหลีกเลี�ยงการ์ทำาสีจุำานีวันี 

มืากของบิร์ร์จุุภััณฑ์์พิลาสติกและทำาให�สามืาร์ถนีำามืา
ร์ีไซีเคิลคุณภัาพิส้งกลับิมืาใชั้�ใหมื�ไดั�ส้งข่�นี	Dr. Miguel 
Gama, Head of Technology, North LATAM 
ของ Siegwerk	อธิับิายวั�า	“แมื�วั�าปลอกหุ�มืจุะมีื 
ปร์ะโยชั้นี์มืากมืายสำาหร์ับิบิร์ร์จุุภััณฑ์์	แต�คุณสมืบิัติ 
การ์แยกหมื่กออกก็มืักจุะเป็นีปัญหา”	“ชัั้�นีหมื่กที� ไมื� 
ไดั�ถอดัออกอาจุมืีผู้ลกร์ะทบิอย�างมืากต�อคุณภัาพิ 
ของการ์ร์ีไซีเคิลและส�งผู้ลต�อศักยภัาพิของการ์นีำา 
กลับิมืาใชั้� ใหมื�	นีั� นี เ ป็นีเหตุผู้ลที� วั� าทำาไมืฉลากและ 

ขวัดัจุ่งมืักถ้กแยกออกจุากกันี เพิื� อการ์ร์ี ไซี เคิล ”	
ขวัดัผู้้�ชั้นีะของ	Ex impro	ไดั�สร์�างมืาตร์ฐานีใหมื� 
สำาหร์ับิการ์ร์ีไซีเคิลขวัดั	PET	เนีื� องจุากใชั้� โซีล้ ชัั้� นีส ์

ปลอกหุ�มื	cPET	ที�พิิมืพ์ิดั�วัยร์ะบิบิหมื่กพิิมืพ์ิกร์าเวีัยร์ ์

ที� ใชั้�ตัวัทำาละลายเป็นีตัวัทำาละลายจุาก	Siegwerk	ซ่ี� ง
มืีคุณสมืบิัติการ์แยกหมื่กที� โดัดัเดั�นี	ซ่ี� งชั้� วัยให�สามืาร์ถ 

ร์ีไซีเคิลปลอกหุ�มืพิร์�อมืกับิ	PET	ไดั�	ขวัดัโดัยไมื�ส�ง 
ผู้ลเสียต�อคุณภัาพิของการ์รี์ไซีเคิลที�นีำากลับิมืาใชั้�ใหมื�
เทคโนีโลยีหมื่กพิิมืพิ์ล� างทำาควัามืสะอาดัไดั�ที� เ ป็นี 

กร์ร์มืสิทธัิ์ ของ	Siegwerk	ไดั�ร์ับิการ์ร์ับิร์องจุาก	
Association	of	Plastic	Recyclers	(APR)	ซ่ี� งเป็นี 

สมืาคมืการ์ค�าร์ะดัับิชั้าติของอุตสาหกร์ร์มืรี์ไซีเคิล 
พิลาสติกของสหรั์ฐฯ	เพิื�อให�เป็นีไปตามืแนีวัทางการ์ 

ปร์ับิปรุ์งคุณภัาพิของขวัดั	PET	รี์ไซีเคิล	และดัังนีั�นี 
จุ่งยืนียันีถ่งควัามืสามืาร์ถในีการ์รี์ไซีเคิลทางเทคนิีค 
ของร์ะบิบิหมื่ก	นีวััตกร์ร์มืของบิริ์ษััทชั้� วัยให�ชัั้�นีหมื่ก 
สามืาร์ถลบิออกไดั�อย�างง�ายดัายดั�วัยสาร์ละลาย 
อัลคาไลน์ีจุากฟิิล์มืที�พิิมืพิ์	โดัยรั์กษัาร์ะดัับิควัามืโปร์�งใส 

ในีร์ะดัับิส้ง	และทำาให�สามืาร์ถใชั้�ในีการ์ผู้ลิตขวัดั	PET	 
ใหมื�ไดั�	Enrique	Palacios	ผู้้�อำานีวัยการ์ฝ่� ายการ์ค�า	 
North	LATAM	ของ	Siegwerk	กล�าวัวั�า	“เทคโนีโลยี 
ของเร์าชั้� วัยให�การ์แยกหมื่กออกจุากฟิิล์มืหดั	PET	ที� 

ตกผู้ล่กไดั�อย�างปลอดัภััยและมืีปร์ะสิทธัิภัาพิ	และ 
ดั�วัยเหตุนีี�จุ่งหลีกเลี�ยงการ์ดัาวัน์ีไซีเคิลที� เป็นีไปไดั�ของ 

วััสดุั	PET	รี์ไซีเคิล”	เป็นีตัวัอย�างที�ดัีอีกตัวัอย�างหน่ี�ง 

สำาหร์ับิแนีวัทาง	‘การ์ออกแบิบิเพิื�อการ์ร์ีไซีเคิล’	ของ 

ผู้้�ผู้ลิตหมื่กพิิมืพิ์ภัายใต�การ์พิัฒนีาเทคโนีโลยีหมื่กที� 

เ ป็นีนีวััตกร์ร์มืใหมื� เพิื� ออำานีวัยควัามืสะดัวักในีการ์ 

ร์ีไซีเคิลคุณภัาพิส้ง
	 โซีล้ ชัั้� นีส์ขวัดัแบิบิซีองหดัของ	Ex impro	เ ป็นี 
ตัวัอย�างหนี่� งของควัามืพิยายามืในีการ์พิัฒนีาของ 

บิร์ิษััทในีการ์ทำาให�บิร์ร์จุุภััณฑ์์มืีควัามืยั� งยืนีมืากข่�นี 
และมืีส�วันีชั้� วัยในีการ์ดัำาเนีินีการ์ตามืเศร์ษัฐกิจุหมุืนีเวัียนี 

Clemente Gonzalez Marco ผู้้�อำำ�นวยก�รทั่่�วไปขอำง 
Adjunto ท่ั่� Eximpro	กล�าวัวั�า	“เร์ามุื�งมืั�นีที�จุะมืีส�วันี 

สำาคัญต�ออุตสาหกร์ร์มืบิร์ร์จุุภััณฑ์์ที� ยั� งยืนีมืากข่�นี	 

ดั�วัย	Siegwerk	เร์าไดั�พิบิผู้้�เชีั้� ยวัชั้าญดั�านี	Deinking	
ในีฐานีะหุ�นีส�วันีในีการ์ทำางานีเกี�ยวักับิโซีล้ชัั้� นีส์ผู้ลิตภััณฑ์์ 

หมุืนีเวีัยนีใหมื�สำาหรั์บิกลุ�มืผู้ลิตภััณฑ์์ปลอกแขนีของเร์า	 
การ์แก� ปัญหาดั�านีสิ� งแวัดัล�อมืของโซีล้ ชัั้� นีส์ ไดั�ร์ับิ 

ร์างวััลเป็นี	‘Best	of	Show’	ทำาให�เร์าภั้มิืใจุมืากและ 
พิิส้จุน์ีไดั�วั�าเร์ามืาถ้กทางแล�วั”	International	Sleeve	
Label	Award	มือบิให� เ ป็นีปร์ะจุำาทุกปี	โดัย	AWA 
บิร์ิษััทข�าวักร์องการ์ตลาดัร์ะดัับิโลกชืั้� อ	Alexander	
Watson	ไดั�เปิดัตัวัในีปี	2557	เพิื�อยกย�องควัามืสำาเร์็จุ 

ที� โดัดัเดั�นีของอุตสาหกร์ร์มืในีการ์ติดัฉลากแบิบิยืดั 

และหดั	ร์วัมืถ่งการ์ตกแต�งผู้ลิตภััณฑ์์	ดั�วัยหมืวัดัหม้ื�	
“การ์สนีับิสนีุนีดั�านีสิ� งแวัดัล�อมื”	สำาหร์ับิการ์แข�งขันี 
ร์ะดัับิโลกโดัยเฉพิาะอย�างยิ� งเนี�นีการ์แก�ปัญหาที� เป็นี 

นีวััตกร์ร์มืดั�วัยผู้ลกร์ะทบิต�อสิ�งแวัดัล�อมืนี�อยที�สุดั
	 “เร์าภั้มืิใจุที� ไดั�เป็นีส�วันีหนี่�งของโซีล้ชัั้� นีส์ที� โดัดัเดั�นี
ของ	Eximpro	ซ่ี� งแสดังให� เห็นีอีกคร์ั�งถ่งพิลังของ 
การ์ทำางานีร์�วัมืกันีตลอดัห�วังโซี� อุปทานี	เร์าสามืาร์ถ
ร์�วัมืกันีพิัฒนีาโซีล้ชัั้� นีส์บิร์ร์จุุภััณฑ์์ที� เป็นีนีวััตกร์ร์มืใหมื� 

เพิื�ออนีาคตที�ยั�งยืนีและเป็นีวังกลมื”	Ralf Hildenbrand 
ประธ�น Packaging Americas & Global Technology, 
PSR และ Circular Economy ท่ั่� Siegwerk กล�าวัเสริ์มื 
“ขอแสดังควัามืยินีดัีกับิพิันีธัมืิตร์ของเร์าและผู้้�ไดั�ร์ับิ 
ร์างวััลอื�นีๆ	ทั�งหมืดั	เร์าในีฐานีะอุตสาหกร์ร์มืบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์
กำาลังไปในีทางที�ดัี	มืาทำาสิ�งต�างๆ	กันีเถอะ”	Siegwerk	
เองมีืควัามืมุื�งมืั�นีอย�างยิ�งที�จุะสนัีบิสนุีนีและเปิดัใชั้�งานี
โซีล้ชัั้� นีส์บิร์ร์จุุภััณฑ์์แบิบิวังกลมื	โดัยมืีส�วันีสนีับิสนีุนี 
ในีการ์ริ์เร์ิ�มือุตสาหกร์ร์มืต�างๆ	และแบิ�งปันีควัามืร้์�จุาก 
มุืมืมืองของหมื่กพิิมืพิ์กับิผู้้�เชีั้� ยวัชั้าญคนีอื�นีๆ	ตลอดั 

ห�วังโซี� อุปทานี	เพิื�อขับิเคลื�อนีการ์พัิฒนีาบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์

ที�ยั�งยืนีพิร์�อมืควัามืสามืาร์ถในีการ์ร์ีไซีเคิลที�ดัีข่�นีจุนี 

เป็นีวังจุร์ที�สมืบ้ิร์ณ์
	 นีั�นีเป็นีเหตุผู้ลวั�าทำาไมืผู้้�ผู้ลิตหมื่กจุ่งทำางานีอย�าง
ต�อเนีื�องเกี�ยวักับิเทคโนีโลยีหมื่กที�ยั� งยืนีและส้ตร์การ์

 

ทำางานีที�ปร์ับิปรุ์งควัามืสามืาร์ถในีการ์รี์ไซีเคิลบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์

และเปิดัใชั้�งานีบิร์ร์จุุภััณฑ์์แบิบิวังกลมืใหมื�	ในีที�นีี�การ์
ขจุัดัหมื่กเป็นีหัวัข�อการ์พิัฒนีาที� สำาคัญเชิั้งกลยุทธั ์

สำาหร์ับิบิร์ิษััท	ไมื�เพีิยงแต�จุะหลีกเลี�ยงการ์ดัาวัน์ีร์ีไซีเคิล 

พิลาสติกอย�างแท�จุร์ิง	แต�ยังมืีส�วันีสนีับิสนีุนีอย�างแข็งขันี 
ในีการ์สร์�างสถานีการ์ณ์การ์ร์ีไซีเคิลที�มืองไปข�างหนี�า 

และเป็นีมืิตร์กับิสิ�งแวัดัล�อมืสำาหร์ับิโคร์งสร์�างบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์
ทุกปร์ะเภัท	“การ์ปร์ับิปรุ์งควัามืสามืาร์ถในีการ์ร์ีไซีเคิล 
ขวัดั	PET	ถือเป็นีก�าวัแร์กที�สำาคัญในีการ์หลีกเลี�ยงขยะ 

พิลาสติกทั�วัโลก”	Alberto Cendejas หั่วหัน��กล่�ม 
Cluster Head North LATAM ขอำง Siegwerk 
กล�าวั	“แต�เร์ายังต�องการ์ปรั์บิปรุ์งควัามืสามืาร์ถในี 
การ์ร์ีไซีเคิลสำาหร์ับิวััฏจุักร์บิร์ร์จุุภััณฑ์์ เต็มืร้์ปแบิบิ 
ในีกลุ� มืบิร์ร์ จุุภััณฑ์์ อื� นี ๆ	ที� กำา ลั ง เ ติ บิ โต เ ชั้� นี กันี ”	
นีั� นีเป็นีเหตุผู้ลที� 	Siegwerk	กำาลังทำางานีเพิื� อเพิิ� มื

 

โอกาสในีการ์ขจุัดัหมื่กพิิมืพิ์สำาหร์ับิโคร์งสร์�างบิร์ร์จุุภััณฑ์์ 
อื� นีๆ	 เชั้� นี	สำาห รั์บิกล�องพัิบิ	ส�วันีบิร์ร์จุุภััณฑ์์ที� มื ี

ควัามืเกี�ยวัข�องเพิิ�มืข่�นีอย�างต�อเนีื�อง
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 Siegburg, Germany, December 08, 2021. 
- Siegwerk, one of the leading global 
providers of printing inks and coatings for 
packaging applications and labels, congratulates
Eximpro, one of its long-time customers, 
on winning the AWA International Sleeve 
Label Award 2021. The Mexican specialist 
in manufacturing and printing of shrink 
sleeves received the “Best of Show” award 
in the “Environmental Contribution” category
for its recyclable cPET shrink sleeve solution
for PET bottles of the sustainable brand 
ZenWTR Alkaline water, the only beverage 
in the world in bott les made of 100% 
recycled and certified ocean-bound plastic.
Shrink sleeves are widely considered as
a modular enabler for rigid plastic packaging
in the sense of a circular economy. Next 
to benefits in terms of 360° marketing 
opportunities at the point of sale as well 
as relevant optical and technical barrier 
properties for the protection of the filling 
good, they can  in form of full body shrink
sleeves also avoid mass coloring of the 
wrapped plastic and thus enable a higher 
recovery of high-quality recyclates. “Even 
though sh r ink s l eeves of fe r a va r i e ty
of benefits for packaging, their deinking 
properties are often problematic,” explains 
Dr. Miguel Gama, Head of Technology 
North LATAM at Siegwerk. “Non-removed 
ink layers can have a significant impact 

SIEGWERK CONGRATULATES EXIMPRO ON 
WINNING THE AWA INTERNATIONAL SLEEVE 
LABEL AWARD 2021 FOR ITS RECYCLABLE 
CPET SHRINK SLEEVE BOTTLE PRINTED 
WITH SIEGWERK INKS
Siegwerk ร่วมแสดงความยินดีกับ Eximpro ท่ีได้รับรางวัล AWA 
International Sleeve Label Award 2021 สําหรับขวดหด cPET 
ที่รีไซเคิลได้ซ่ึงพิมพ์ด้วยหมึก Siegwerk

on the quality of the recyclate and therefore
on the potential of its re-use. That’s why 
labels and bottles are typically separated 
for recycling.” Eximpro’s winner bottle now 
sets a new standard for the recycling of 
PET bottles as it uses a cPET shrink sleeve 
solut ion pr inted with a solvent-based 
washable gravure ink system from Siegwerk
that offers outstanding deinking properties 
which enables a recycling of the sleeve 
along with the PET bottle without negatively
impacting the quality of recovered recyclates.
 Siegwerk’s proprietary washable ink 
technology has already been accredited 
by the Association of Plastic Recyclers 
(APR), the national trade association of the 
US plastics recycling industry, for meeting its
guidelines for the quality improvement of 
recycled PET bottles and therefore confirmed
the ink system’s technical recyclability. The 
company’s innovation enables that ink 
layers can be easily removed with an alkaline
solution from the printed film maintaining 
its high transparency level and thus enabling
its use to produce new PET bottles. “Our 
technology allows safe and efficient deinking
of crystallizable PET shrink films and thereby
avoids possible downcycling of recycled 
PET material ,” adds Enrique Palacios, 
Commercial Director North LATAM at 
Siegwerk. It is another good example for 
the ink manufacturer’s ‘Design for Recycling’

approach under which it develops innovative
ink technologies to facilitate high-quality 
recycling.
 Eximpro’s shrink sleeve bottle solution 
is one example of the company’s development
efforts to make i ts packag ing more
su s t a i n ab l e  and con t r i b u t e  t o  t h e
implementation of a circular economy. 
“We are clearly committed to play our 
part for a more sustainable packaging 
industry, ” says Clemente Gonzalez 
Marco, Director General Adjunto at 
Eximpro. “With Siegwerk, we have found 
a deinking expert as partner to work on 
a new circular product solution for our 
s leeve appl icat ion portfol io . That the 
solution’s environmental contribution has 
now been awarded as ‘Best of Show’ 
makes us very proud and proves that we 
are on the right track.” The International 
Sleeve Label Award is annually granted 
by AWA, a global market intel l igence 
company called Alexander Watson. The 
competit ion was launched in 2014 to 
recognize the industry ’s outstanding 
achievements in stretch-and shrink-sleeve 
labeling and product decoration. With its 
“Environmental Contribution” category the 
g loba l s leeve compet i t ion espec ia l ly
h igh l ights innovat i ve so lu t ions w i th
a minimized environmental impact.
 “We are proud to be part of Eximpro’s 
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outstanding solution that shows one more 
time the power of collaboration along the 
supply chain. Together we are able to 
d e v e l o p  i n n o v a t i v e  p a c k a g i n g 
solutions for a sustainable and circular 
future,” adds Ralf Hildenbrand, President 
Packaging Americas & Global Technology, 
PSR and Circular Economy at Siegwerk. 
“Congratulations to our partner and all 
other award winners we as packaging 
industry are on a good way. Let’s keep 
things up.” Siegwerk itse lf is strongly 
committed to support and enable circular 
packaging solutions, contributing to various 
industry initiatives and sharing know-how 
from the print ing ink perspect ive with 
other experts along the supply chain to 
dr ive the deve lopment of susta inable 
packaging with improved recyclability up 
to complete circularity.
 That’s why, the ink manufacturer is 
constantly working on new sustainable ink 
technologies and functional formulations 
that improve packaging recyclability and 
enable new circular packaging applications. 
Here, deinking is a strategically important 
development topic for the company not 
only to avoid downcycling by enabling true  
plastic recycling but also to actively contribute 
to the creation of forward-looking and 
environmental-friendly recycling situations 
for all kind of packaging structures. “By 
improving the recyclability of PET bottles 
is already an essential first step to avoid 
plastic waste worldwide,” says Alberto 
Cendejas, Cluster Head North LATAM 
at S iegwerk . “Bu t we a l so want to 
improve recyclabi l ity for ful l packaging 
c i rcu lar i ty in other growing packaging  
segments as well.” That’s why Siegwerk is also 
working on enhanced deinking opportunities 
for other packaging structures, like e.g., for 
folding cartons, a packaging segment of 
steadily growing relevance.

	 เมืือง ซีีก เบิิ ร์์ ก	ปร์ะ เทศ เยอร์มืนีี 	 เมืื� อวัันีที� 	 8	
ธัันีวัาคมื	2564	-	Siegwerk	หนี่�งในีผู้้�ให�บิร์ิการ์ชัั้�นีนีำา 
ร์ะดัับิโลกดั�านีหมื่กพิิมืพิ์และสาร์เคลือบิสำาหร์ับิการ์ 
ใชั้�งานีดั�านีบิร์ร์จุุภััณฑ์์และฉลาก	ขอแสดังควัามืยินีดีั 
กับิ	Eximpro	ซ่ี� งเป็นีล้กค�าร์ายหน่ี�งของบิริ์ษััทที� ไดั�ร์ับิ 

ร์างวััล	AWA	International	Sleeve	Label	Award	
2021	ผู้้� เ ชีั้� ยวัชั้าญดั�านีการ์ผู้ลิตและการ์พิิมืพ์ิของ	
ปลอกหุ�มืจุากเมื็กซิีโก	ไดั�ร์ับิร์างวััล	“Best	of	Show”	
ใ นีหมืวัดั 	 “ E n v i ro nmen t a l 	 C o n t r i b u t i o n ”	

สำาหร์ับิโซีล้ชัั้� นีส์	cPET	ในีปลอกหุ�มืที�ร์ีไซีเคิลไดั�สำาหร์ับิ
ขวัดั	PET	ของแบิร์นีดั์	ZenWTR	นีำ�าอัลคาไลนี์ที�ยั�งยืนี	
ซ่ี� งเป็นีเคร์ื� องดัื� มืหนี่� งเดัียวัของโลกในีขวัดัที� ทำาจุาก

 

พิลาสติกรี์ไซีเคิลและไดั�ร์ับิการ์ร์ับิร์องจุาก	Ocean-
Bound	Plastic	100%
	 ปลอกหุ�มืไดั�ร์ับิการ์พิิจุาร์ณาอย�างกวั�างขวัางวั�า
เป็นีตัวัเปิดัใชั้�งานีโมืดั้ลาร์์สำาหร์ับิบิร์ร์จุุภััณฑ์์พิลาสติก
แข็งในีแง�ของเศร์ษัฐกิจุหมุืนีเวัียนี	นีอกจุากปร์ะโยชั้นี ์
ในีแง�ของโอกาสทางการ์ตลาดัแบิบิ	360°	ณ	จุุดัขาย	
เชั้� นีเดัียวักับิคุณสมืบิัติอุปสร์ร์คทางเทคนีิคและการ์ 
มืองเห็นีที� เกี�ยวัข�องสำาหร์ับิการ์ปกป� องสินีค�าที�บิร์ร์จุุ 

แล�วั	พิวักเขายังสามืาร์ถดัำาเนีินีการ์ในีร้์ปแบิบิของ 
ปลอกหุ�มืแบิบิเต็มืตัวั	และยังหลีกเลี�ยงการ์ทำาสีจุำานีวันี 

มืากของบิร์ร์จุุภััณฑ์์พิลาสติกและทำาให�สามืาร์ถนีำามืา
ร์ีไซีเคิลคุณภัาพิส้งกลับิมืาใชั้�ใหมื�ไดั�ส้งข่�นี	Dr. Miguel 
Gama, Head of Technology, North LATAM 
ของ Siegwerk	อธิับิายวั�า	“แมื�วั�าปลอกหุ�มืจุะมีื 
ปร์ะโยชั้นี์มืากมืายสำาหร์ับิบิร์ร์จุุภััณฑ์์	แต�คุณสมืบิัติ 
การ์แยกหมื่กออกก็มืักจุะเป็นีปัญหา”	“ชัั้�นีหมื่กที� ไมื� 
ไดั�ถอดัออกอาจุมืีผู้ลกร์ะทบิอย�างมืากต�อคุณภัาพิ 
ของการ์ร์ีไซีเคิลและส�งผู้ลต�อศักยภัาพิของการ์นีำา 
กลับิมืาใชั้� ใหมื�	นีั� นี เ ป็นีเหตุผู้ลที� วั� าทำาไมืฉลากและ 

ขวัดัจุ่งมืักถ้กแยกออกจุากกันี เพิื� อการ์ร์ี ไซี เคิล ”	
ขวัดัผู้้�ชั้นีะของ	Ex impro	ไดั�สร์�างมืาตร์ฐานีใหมื� 
สำาหร์ับิการ์ร์ีไซีเคิลขวัดั	PET	เนีื� องจุากใชั้� โซีล้ชัั้� นีส ์

ปลอกหุ�มื	cPET	ที�พิิมืพ์ิดั�วัยร์ะบิบิหมื่กพิิมืพ์ิกร์าเวีัยร์ ์

ที� ใชั้�ตัวัทำาละลายเป็นีตัวัทำาละลายจุาก	Siegwerk	ซ่ี� ง
มืีคุณสมืบิัติการ์แยกหมื่กที� โดัดัเดั�นี	ซ่ี� งชั้� วัยให�สามืาร์ถ 

ร์ีไซีเคิลปลอกหุ�มืพิร์�อมืกับิ	PET	ไดั�	ขวัดัโดัยไมื�ส�ง 
ผู้ลเสียต�อคุณภัาพิของการ์รี์ไซีเคิลที�นีำากลับิมืาใชั้�ใหมื�
เทคโนีโลยีหมื่กพิิมืพิ์ล� างทำาควัามืสะอาดัไดั�ที� เ ป็นี 

กร์ร์มืสิทธัิ์ ของ	Siegwerk	ไดั�ร์ับิการ์ร์ับิร์องจุาก	
Association	of	Plastic	Recyclers	(APR)	ซ่ี� งเป็นี 

สมืาคมืการ์ค�าร์ะดัับิชั้าติของอุตสาหกร์ร์มืรี์ไซีเคิล 
พิลาสติกของสหรั์ฐฯ	เพิื�อให�เป็นีไปตามืแนีวัทางการ์ 

ปร์ับิปรุ์งคุณภัาพิของขวัดั	PET	รี์ไซีเคิล	และดัังนีั�นี 
จุ่งยืนียันีถ่งควัามืสามืาร์ถในีการ์รี์ไซีเคิลทางเทคนิีค 
ของร์ะบิบิหมื่ก	นีวััตกร์ร์มืของบิริ์ษััทชั้� วัยให�ชัั้�นีหมื่ก 
สามืาร์ถลบิออกไดั�อย�างง�ายดัายดั�วัยสาร์ละลาย 
อัลคาไลน์ีจุากฟิิล์มืที�พิิมืพิ์	โดัยรั์กษัาร์ะดัับิควัามืโปร์�งใส 

ในีร์ะดัับิส้ง	และทำาให�สามืาร์ถใชั้�ในีการ์ผู้ลิตขวัดั	PET	 
ใหมื�ไดั�	Enrique	Palacios	ผู้้�อำานีวัยการ์ฝ่� ายการ์ค�า	 
North	LATAM	ของ	Siegwerk	กล�าวัวั�า	“เทคโนีโลยี 
ของเร์าชั้� วัยให�การ์แยกหมื่กออกจุากฟิิล์มืหดั	PET	ที� 

ตกผู้ล่กไดั�อย�างปลอดัภััยและมืีปร์ะสิทธัิภัาพิ	และ 
ดั�วัยเหตุนีี�จุ่งหลีกเลี�ยงการ์ดัาวัน์ีไซีเคิลที� เป็นีไปไดั�ของ 

วััสดุั	PET	รี์ไซีเคิล”	เป็นีตัวัอย�างที�ดัีอีกตัวัอย�างหน่ี�ง 

สำาหร์ับิแนีวัทาง	‘การ์ออกแบิบิเพิื�อการ์ร์ีไซีเคิล’	ของ 

ผู้้�ผู้ลิตหมื่กพิิมืพิ์ภัายใต�การ์พิัฒนีาเทคโนีโลยีหมื่กที� 

เ ป็นีนีวััตกร์ร์มืใหมื� เพิื� ออำานีวัยควัามืสะดัวักในีการ์ 

ร์ีไซีเคิลคุณภัาพิส้ง
	 โซีล้ ชัั้� นีส์ขวัดัแบิบิซีองหดัของ	Ex impro	เ ป็นี 
ตัวัอย�างหนี่� งของควัามืพิยายามืในีการ์พิัฒนีาของ 

บิร์ิษััทในีการ์ทำาให�บิร์ร์จุุภััณฑ์์มืีควัามืยั� งยืนีมืากข่�นี 
และมืีส�วันีชั้� วัยในีการ์ดัำาเนีินีการ์ตามืเศร์ษัฐกิจุหมุืนีเวัียนี 

Clemente Gonzalez Marco ผู้้�อำำ�นวยก�รทั่่�วไปขอำง 
Adjunto ท่ั่� Eximpro	กล�าวัวั�า	“เร์ามุื�งมืั�นีที�จุะมืีส�วันี 

สำาคัญต�ออุตสาหกร์ร์มืบิร์ร์จุุภััณฑ์์ที� ยั� งยืนีมืากข่�นี	 

ดั�วัย	Siegwerk	เร์าไดั�พิบิผู้้�เชีั้� ยวัชั้าญดั�านี	Deinking	
ในีฐานีะหุ�นีส�วันีในีการ์ทำางานีเกี�ยวักับิโซีล้ชัั้� นีส์ผู้ลิตภััณฑ์์ 

หมุืนีเวีัยนีใหมื�สำาหรั์บิกลุ�มืผู้ลิตภััณฑ์์ปลอกแขนีของเร์า	 
การ์แก� ปัญหาดั�านีสิ� งแวัดัล�อมืของโซีล้ ชัั้� นีส์ ไดั�ร์ับิ 

ร์างวััลเป็นี	‘Best	of	Show’	ทำาให�เร์าภั้มิืใจุมืากและ 
พิิส้จุน์ีไดั�วั�าเร์ามืาถ้กทางแล�วั”	International	Sleeve	
Label	Award	มือบิให� เ ป็นีปร์ะจุำาทุกปี	โดัย	AWA 
บิร์ิษััทข�าวักร์องการ์ตลาดัร์ะดัับิโลกชืั้� อ	Alexander	
Watson	ไดั�เปิดัตัวัในีปี	2557	เพิื�อยกย�องควัามืสำาเร์็จุ 

ที� โดัดัเดั�นีของอุตสาหกร์ร์มืในีการ์ติดัฉลากแบิบิยืดั 

และหดั	ร์วัมืถ่งการ์ตกแต�งผู้ลิตภััณฑ์์	ดั�วัยหมืวัดัหม้ื�	
“การ์สนีับิสนีุนีดั�านีสิ� งแวัดัล�อมื”	สำาหร์ับิการ์แข�งขันี 
ร์ะดัับิโลกโดัยเฉพิาะอย�างยิ� งเนี�นีการ์แก�ปัญหาที� เป็นี 

นีวััตกร์ร์มืดั�วัยผู้ลกร์ะทบิต�อสิ�งแวัดัล�อมืนี�อยที�สุดั
	 “เร์าภั้มืิใจุที� ไดั�เป็นีส�วันีหนี่�งของโซีล้ชัั้� นีส์ที� โดัดัเดั�นี
ของ	Eximpro	ซ่ี� งแสดังให� เห็นีอีกคร์ั�งถ่งพิลังของ 
การ์ทำางานีร์�วัมืกันีตลอดัห�วังโซี� อุปทานี	เร์าสามืาร์ถ
ร์�วัมืกันีพิัฒนีาโซีล้ชัั้� นีส์บิร์ร์จุุภััณฑ์์ที� เป็นีนีวััตกร์ร์มืใหมื� 

เพิื�ออนีาคตที�ยั�งยืนีและเป็นีวังกลมื”	Ralf Hildenbrand 
ประธ�น Packaging Americas & Global Technology, 
PSR และ Circular Economy ท่ั่� Siegwerk กล�าวัเสริ์มื 
“ขอแสดังควัามืยินีดัีกับิพิันีธัมืิตร์ของเร์าและผู้้�ไดั�ร์ับิ 
ร์างวััลอื�นีๆ	ทั�งหมืดั	เร์าในีฐานีะอุตสาหกร์ร์มืบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์
กำาลังไปในีทางที�ดัี	มืาทำาสิ�งต�างๆ	กันีเถอะ”	Siegwerk	
เองมีืควัามืมุื�งมืั�นีอย�างยิ�งที�จุะสนัีบิสนุีนีและเปิดัใชั้�งานี
โซีล้ชัั้� นีส์บิร์ร์จุุภััณฑ์์แบิบิวังกลมื	โดัยมืีส�วันีสนีับิสนีุนี 
ในีการ์ริ์เร์ิ�มือุตสาหกร์ร์มืต�างๆ	และแบิ�งปันีควัามืร้์�จุาก 
มุืมืมืองของหมื่กพิิมืพิ์กับิผู้้�เชีั้� ยวัชั้าญคนีอื�นีๆ	ตลอดั 

ห�วังโซี� อุปทานี	เพิื�อขับิเคลื�อนีการ์พัิฒนีาบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์

ที�ยั�งยืนีพิร์�อมืควัามืสามืาร์ถในีการ์ร์ีไซีเคิลที�ดัีข่�นีจุนี 

เป็นีวังจุร์ที�สมืบ้ิร์ณ์
	 นีั�นีเป็นีเหตุผู้ลวั�าทำาไมืผู้้�ผู้ลิตหมื่กจุ่งทำางานีอย�าง
ต�อเนีื�องเกี�ยวักับิเทคโนีโลยีหมื่กที�ยั� งยืนีและส้ตร์การ์

 

ทำางานีที�ปร์ับิปรุ์งควัามืสามืาร์ถในีการ์รี์ไซีเคิลบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์

และเปิดัใชั้�งานีบิร์ร์จุุภััณฑ์์แบิบิวังกลมืใหมื�	ในีที�นีี�การ์
ขจุัดัหมื่กเป็นีหัวัข�อการ์พิัฒนีาที� สำาคัญเชิั้งกลยุทธั ์

สำาหร์ับิบิริ์ษััท	ไมื�เพีิยงแต�จุะหลีกเลี�ยงการ์ดัาวัน์ีร์ีไซีเคิล 

พิลาสติกอย�างแท�จุร์ิง	แต�ยังมืีส�วันีสนีับิสนีุนีอย�างแข็งขันี 
ในีการ์สร์�างสถานีการ์ณ์การ์ร์ีไซีเคิลที�มืองไปข�างหนี�า 

และเป็นีมิืตร์กับิสิ�งแวัดัล�อมืสำาหร์ับิโคร์งสร์�างบิร์ร์จุุภััณฑ์ ์
ทุกปร์ะเภัท	“การ์ปร์ับิปรุ์งควัามืสามืาร์ถในีการ์ร์ีไซีเคิล 
ขวัดั	PET	ถือเป็นีก�าวัแร์กที�สำาคัญในีการ์หลีกเลี�ยงขยะ 

พิลาสติกทั�วัโลก”	Alberto Cendejas หั่วหัน��กล่�ม 
Cluster Head North LATAM ขอำง Siegwerk 
กล�าวั	“แต�เร์ายังต�องการ์ปรั์บิปรุ์งควัามืสามืาร์ถในี 
การ์รี์ไซีเคิลสำาหร์ับิวััฏจุักร์บิร์ร์จุุภััณฑ์์ เต็มืร้์ปแบิบิ 
ในีกลุ� มืบิร์ร์ จุุภััณฑ์์ อื� นี ๆ 	ที� กำา ลั ง เ ติ บิ โต เ ชั้� นี กันี ”	
นีั� นีเป็นีเหตุผู้ลที� 	Siegwerk	กำาลังทำางานีเพิื� อเพิิ� มื

 

โอกาสในีการ์ขจุัดัหมื่กพิิมืพิ์สำาหร์ับิโคร์งสร์�างบิร์ร์จุุภััณฑ์์ 
อื� นีๆ	 เชั้� นี	สำาห รั์บิกล�องพัิบิ	ส�วันีบิร์ร์จุุภััณฑ์์ที� มื ี

ควัามืเกี�ยวัข�องเพิิ�มืข่�นีอย�างต�อเนีื�อง
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B U S I N E S S  n e w s

 In times of rapidly changing economic conditions, flexi-
bility and responsiveness are key. With the new range of 
stock machines, ENGEL provides you with precisely the 
rapid adaptability that market conditions require: Buy an 
injection moulding machine today and put it into operation 
quickly.
 To help better support our customers, ENGEL Southeast 
Asia has increased its portfolio and is now offering a 
range of stock machines, with a shortened lead time.
 These machines are made with specifications especially 
picked for the customers in our Southeast Asia region. 
The stock mach ine program inc ludes the fo l lowing
machine types:

• victory - fully hydraulic tie-bar-less machines 
ENGEL’s patented successful machine in tie-bar-less design 
extremely flexible and spacious: Not only, but especially 
suitable for large tools and frequent tool changes.

• e-mac - fully electric machines
The compact, all-electric universal machine for a wide 
range of near-standard applications. Energy-efficient and 
budget-friendly!

STOCK MACHINE PROGRAM FOR SOUTHEAST ASIA
GET YOUR MACHINES IN AS FAST AS 3 WEEKS
 In times of rapidly changing economic conditions, flexi-
bility and responsiveness are key. With the new range of 
stock machines, ENGEL provides you with precisely the 
rapid adaptability that market conditions require: Buy an 
injection moulding machine today and put it into operation 

 To help better support our customers, ENGEL Southeast 
Asia has increased its portfolio and is now offering a 

 These machines are made with specifications especially 

The stock mach ine program inc ludes the fo l lowing

ENGEL’s patented successful machine in tie-bar-less design 

ENGEL Machinery Thailand
685 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel. +66 (0) 2 102 1544, (0)2 102 1545

 If you are interested and want to receive more detailed 
information, please get in contact with your dedicated 
local salesperson or contact: 
info.th@engelglobal.com - Thailand 
info.vn@engelglobal.com - Vietnam
info.sg@engelglobal.com - Singapore, Malaysia and 
Indonesia

 Customers in Thailand can also visit us at the ENGEL 
showroom in Soi Pattanakarn 53, Bangkok to see our 
machines in action.
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P L A S & P A C K  N E W S

 SCGP moves forward with i ts investment plan to 
construct a new manufacturing base complex in Northern 
Vietnam with a readiness to wade through in setting up 
a paper packaging production base within the complex with 
a total investment budget of approximately 11,793 million 
Baht. The production operation is expected to be ready in 
early 2024 to strengthen SCGP’s business in Vietnam and 
support the packaging market potentials that continue to 
grow. 
 Mr. Wichan Jitphakdi, Chief Executive Officer, SCG 
Packaging Public Co., Ltd., or SCGP revealed, “SCGP 
uses strategies to build the growth in the ASEAN region, 
especial ly, in Vietnam with high potential and growth. 
Starting in 2009, the Company made the first strategic 
investment in Southern Vietnam by creating a packaging 
paper production base in Vina Kraft Paper Company Limited 
(VKPC), a joint-venture company between SCGP and Rengo 
Company Limited, Japan, at the proportion of 70:30 percent, 
respec t ive ly, in the South Eastern Prov ince of B inh 
Duong and the gateway to Ho Chi Minh City, and in 2016, 
VKPC expanded its production capacity in the same area  
to suppor t the growing demands on the use of the 
packaging in the region. SCGP has also expanded its 

SCGP INVESTS IN THE CONSTRUCTION OF NEW PRODUCTION 
BASE IN NORTHERN VIETNAM TO STRENGTHEN ALL- INCLUSIVE 
BUSINESS, SUPPORT PACKAGING GROWING DEMANDS IN ASEAN
SCGP ลงทุุนสร้้างฐานผลิตแห่่งให่ม่่ทุางตอนเห่นือของปร้ะเทุศเวีียดนาม่ 
เสร้ิม่แกร้่งธุุร้กิจคร้บวีงจร้ ร้องร้ับดีม่านด์การ้ใช้้บร้ร้จุภััณฑ์์ทุี่เติบโตในอาเซีียน

business by investing in various packaging businesses in 
Vietnam: such as; packaging paper, packaging from pulp and 
paper, food packaging, packaging from high performance 
materials and polymers, etc.”
 Vietnam is a country of high domestic consumptions 
and an important export base of the region consequently 
resulting in many multinational corporations to have invested 
in Vietnam, especially, in the Northern part of the country. 
It has been expected that the demands for packaging 
papers and other related packaging products in Vietnam 
will increase by approximately 6% - 7% per year during 
2021 – 2024. (Data Source from Frost & Sullivan). 

 SCGP เดิินหน้าแผนการลงทุุน สร้างคอมเพล็กซ์์ฐานผลิตแห่งใหม่ทุาง 
ตอนเหนือของประเทุศเวีียดินาม พร้อมลุยต้�งฐานการผลิตกระดิาษบรรจุุภั้ณฑ์์ 
ภัายในคอมเพล็กซ์์ ดิ้วียงบลงทุุนรวีมทุ้�งหมดิประมาณ 11,793 ล้านบาทุ 
คาดิพร้อมดิำาเนินการผลิตในต้นปี 2567 เพื่อเสริมควีามแข็งแกร่งระหวี่าง 
ธุุรกิจุของ SCGP ในประเทุศเวีียดินาม และรองร้บศ้กยภัาพตลาดิบรรจุุภ้ัณฑ์์ทุี่ 
เติบโตต่อเนื่อง

นายวิิชาญ จิิตร์์ภัักดีี ปร์ะธานเจิ้าหน้าที่ี� บร์ิหาร์ บร์ิษััที่เอสซีีจิี 
แพคเกจิจิิ�ง จิำากัดี (มหาชน) หรือ SCGP เปิดิเผยวี่า “SCGP ใช้�กลยุทุธุ์ 
สร้างการเติบโตในภัูมิภัาคอาเซี์ยน โดิยเฉพาะในประเทุศเวีียดินามทุี่มีศ้กยภัาพ 
และการเติบโตสูง เริ่มต้�งแต่ในปี 2552 บริษ้ทุฯ ได้ิลงทุุนเชิ้งยุทุธุศาสตร์แห่งแรก 
ทุางตอนใต้ของประเทุศเวีียดินาม ด้ิวียการสร้างฐานการผลิตกระดิาษบรรจุุภ้ัณฑ์ ์
ใน Vina Kraft Paper Company Limited (VKPC) ซ่่์งเป็นบริษ้ทุร่วีมทุุน 
SCGP และ Rengo Company Limited ประเทุศญี่ี่ ปุ่น ทุี่ ส้ดิส่วีนร้อยละ 
70:30 ตามลำาดิ้บ ในจุ้งหวี้ดิบิ่นห์เยือง นครโฮจุิมินห์ และในปี 2559 VKPC 
ไดิ้ขยายกำาล้งการผลิตในพื�นทุี่ เดิียวีก้น เพื่ อรองร้บการเติบโตของการใช้� 
บรรจุุภ้ัณฑ์์ทุี่สูงข่�นในภูัมิภัาค นอกจุากนี� SCGP ย้งได้ิขยายธุุรกิจุด้ิวียการลงทุุน 
ในธุุรกิจุบรรจุุภ้ัณฑ์์ต่างๆ ในประเทุศเวีียดินาม ได้ิแก่ กระดิาษบรรจุุภ้ัณฑ์์  
บรรจุุภ้ัณฑ์์จุากเยื่ อและกระดิาษ บรรจุุภ้ัณฑ์์อาหาร บรรจุุภ้ัณฑ์์จุากวี้สดุิ 
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ ฯลฯ”

ประเทุศเวีียดินามมีการบริโภัคภัายในประเทุศทุี่สูง และเป็นฐานการส่งออก 
สำาค้ญี่ของภัูมิภัาค ส่งผลให้บรรษ้ทุข้ามช้าติหลายรายเข้ามาลงทุุนในประเทุศ 
เวีียดินาม โดิยเฉพาะอย่างยิ่ งทุางตอนเหนือของประเทุศ ซ่่์งคาดิวี่าควีาม 

ต้องการกระดิาษบรรจุุภั้ณฑ์์และผลิตภั้ณฑ์์บรรจุุภั้ณฑ์์ทุี่ เกี่ยวีข้องประเภัทุอื่นๆ 

ในประเทุศเวีียดินามจุะเพิ่มข่�นประมาณร้อยละ 6–7 ต่อปี ในช่้วีงปี 2564–2567 
(ข้อมูลจุาก Frost & Sullivan)
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 In times of rapidly changing economic conditions, flexi-
bility and responsiveness are key. With the new range of 
stock machines, ENGEL provides you with precisely the 
rapid adaptability that market conditions require: Buy an 
injection moulding machine today and put it into operation 
quickly.
 To help better support our customers, ENGEL Southeast 
Asia has increased its portfolio and is now offering a 
range of stock machines, with a shortened lead time.
 These machines are made with specifications especially 
picked for the customers in our Southeast Asia region. 
The stock mach ine program inc ludes the fo l lowing
machine types:

• victory - fully hydraulic tie-bar-less machines 
ENGEL’s patented successful machine in tie-bar-less design 
extremely flexible and spacious: Not only, but especially 
suitable for large tools and frequent tool changes.

• e-mac - fully electric machines
The compact, all-electric universal machine for a wide 
range of near-standard applications. Energy-efficient and 
budget-friendly!

STOCK MACHINE PROGRAM FOR SOUTHEAST ASIA
GET YOUR MACHINES IN AS FAST AS 3 WEEKS
 In times of rapidly changing economic conditions, flexi-
bility and responsiveness are key. With the new range of 
stock machines, ENGEL provides you with precisely the 
rapid adaptability that market conditions require: Buy an 
injection moulding machine today and put it into operation 

 To help better support our customers, ENGEL Southeast 
Asia has increased its portfolio and is now offering a 

 These machines are made with specifications especially 

The stock mach ine program inc ludes the fo l lowing

ENGEL’s patented successful machine in tie-bar-less design 

ENGEL Machinery Thailand
685 Soi Pattanakarn 53, Pattanakarn, 
Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel. +66 (0) 2 102 1544, (0)2 102 1545

 If you are interested and want to receive more detailed 
information, please get in contact with your dedicated 
local salesperson or contact: 
info.th@engelglobal.com - Thailand 
info.vn@engelglobal.com - Vietnam
info.sg@engelglobal.com - Singapore, Malaysia and 
Indonesia

 Customers in Thailand can also visit us at the ENGEL 
showroom in Soi Pattanakarn 53, Bangkok to see our 
machines in action.
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SHANGHAI ELECTRIC IMPLEMENTS 
GREEN CONSTRUCTION PRACTICES TO 
PROTECT DUBAI NATURAL ENVIRONMENT

Shanghai Electric ใช� แนวทางปฏิบัติด้านการก่อสร้างที่เป�นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งปกป� องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในดูไบ

Shanghai Electric (601727.SS and 02727. HK) 
plays a key role in helping Belt and Road Initiative 
(BRI) countries build low-carbon and clean energy 
infrastructure while implementing green construction 
practices in its efforts to protect local ecological 
systems and min imize the impac t on an imal
habitats. Shanghai Electric’s continued commitment to 
environmental protection have seen the Company’s
engineer teams working with ecologists to preserve
local wildlife as it supports the United Arab Emirates
to accelerate towards net-zero carbon targets by 
building the world ’s largest solar thermal power 
project for local residents.

Shanghai Electric (601727.SS และ 02727. HK) มีบทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการหน่ึงแถบ
หนึ่ งเส้นทาง (Belt and Road Init iat ive: BRI) ในการสร้าง
โครงสร้างพื�นฐานพลังงานสะอาดและปล่อยคาร์บอนต่ํา พร้อมกับ
ใช�แนวทางปฏิบัติด้านการก่อสร้างท่ีเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ปกป� องระบบนิเวศในท้องถ่ินและลดผลกระทบท่ีมีต่อถิ่นที่อยู่ของ
สัตว์นานาชนิด และ Shanghai Electric ยังคงเดินหน้าอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั�ง โดยทีมวิศวกรของบริษัทได้ทํางานร่วม
กับนักนิเวศวิทยาเพ่ือปกป� องสัตว์ป่า พร้อมกับสนับสนุนสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ให้บรรลุเป� าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป�นศูนย์
อย่างรวดเร็วย่ิงขึ�น ด้วยการสร้างโรงไฟฟ� าพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก เพื่อรองรับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ิน
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PVA-DERIVED PACKAGING CAN BE
DISSOLVED IN WATER 
บรรจุภัณฑ์ผลิตจาก PVA สามารถละลายในนํ�าได้

 Bioplastics International has developed plastic bags 
made from polyvinyl alcohol (PVA) films, the material that 
have been used for years for laundry detergent capsules 
which can dissolve in water in just a few minutes. This 
solubility can be adjusted to suit the application during the 
production. 
 “Our PVA bags are made from biogas, a renewable
natural gas that can be dissolved back into water and carbon
dioxide while still being more durable than petroleum-based 
plastic bags,” said Garrett Valentino, President and CEO of 
Bioplastics International. “It does not require degradation 
or biodegradation like bioplastics made from starch or 
cellulose and wil l not contaminate the petroleum-based 
plastic recycling process.” 
 “We are of the view that our plastics have differed from 
the conventional bioplastics and represent a new category
of plastics that are water soluble. We can control the
temperature at which this PVA bag decomposes in water 
from a few minutes to weeks.” 
 PVA was invented in Germany in 1924 as a food additive 
in many kinds of foods and that the Company has adopted 
it for use in making the plastic bags in the factory in
Phoenix for a small production run while the mass production
is made in the Company’s large manufacturing factory in 
China. The Company has already tested the bags at some 
selected Walmart Stores in Central America. 

Source: http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=21808 

 Bioplastics Intl. ทําการพัฒนาถุงพลาสติกที่ทําจากฟิล์ม Polyvinyl 
Alcohol (PVA) ซ่ึงเป�นวัสดุที่ ถูกใช�มาแล้วหลายปีสําหรับแคปซูลนํ�ายา
ซักผ้าซ่ึงสามารถละลายในนํ�าได้ภายในไม่กี่นาที และความสามารถในการ
ละลายนี�ก็สามารถนําไปปรับแต่งให้ เหมาะสมกับการใช� งานได้ระหว่าง
การผลิต
 “ถุง PVA ของเราผลิตมาจากแก๊สชีวภาพซ่ึงเป�นแก๊สธรรมชาติ
หมุนเวียน และสามารถละลายกลับไปเป�นนํ�าและคาร์บอนไดออกไซด์ได้
โดยที่ยังคงมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าถุงพลาสติกจากนํ�ามันปิโตรเลียม”
Garrett Valentino, ประธานและ CEO ของ Bioplastics Intl. กล่าว
 “มันไม่ต้องอาศัยการย่อยสลายหรือการย่อยสลายทางชีวภาพเหมือนกับ
พลาสติกชีวภาพท่ีทํามาจากแป� งหรือเซลลูโลส และจะไม่เข้าไปปนเปื� อนใน
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกจากนํ�ามันปิโตรเลียม”
 “เรามองว่าพลาสติกของเรานั�นแตกต่างจากพลาสติกชีวภาพทั่วไป
และถือเป�นพลาสติกหมวดหมู่ใหม่ที่ละลายได้ในนํ�า โดยเราสามารถควบคุม
อุณหภู มิ ท่ีถุง PVA นี�จะย่อยสลายในนํ�าได้ตั�งแต่ ในไม่ ก่ีนาทีไปจนถึง
หลายสัปดาห์”
 PVA นั�นถูกประดิษฐ์ขึ�นในประเทศเยอรมนีในปี 2467 เพื่ อเป�นสาร
เติมแต่งในอาหารหลายชนิด และทางบริษัทได้นํามาผลิตเป�นถุงพลาสติก
ในโรงงานในเมือง Phoenix สําหรับการผลิตจํานวนไม่มาก และมีโรงงาน
ผลิตขนาดใหญ่ในประเทศจีนสําหรับการผลิตขนาดใหญ่ โดยทางบริษัท
ได้ทําการทดสอบถุงชนิดนี�กับร้าน Walmart บางแห่งในอเมริกากลางแล้ว

ที่มา: http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=21808
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Shanghai Electric ใช� แนวทางปฏิบัติด้านการก่อสร้างที่เป�นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งปกป� องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติในดูไบ

Shanghai Electric (601727.SS and 02727. HK) 
plays a key role in helping Belt and Road Initiative 
(BRI) countries build low-carbon and clean energy 
infrastructure while implementing green construction 
practices in its efforts to protect local ecological 
systems and min imize the impac t on an imal
habitats. Shanghai Electric’s continued commitment to 
environmental protection have seen the Company’s
engineer teams working with ecologists to preserve
local wildlife as it supports the United Arab Emirates
to accelerate towards net-zero carbon targets by 
building the world ’s largest solar thermal power 
project for local residents.

Shanghai Electric (601727.SS และ 02727. HK) มีบทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่ เข้าร่วมโครงการหนึ่งแถบ
หนึ่ งเส้นทาง (Belt and Road Init iat ive: BRI) ในการสร้าง
โครงสร้างพื�นฐานพลังงานสะอาดและปล่อยคาร์บอนตํ่ า พร้อมกับ
ใช�แนวทางปฏิบัติด้านการก่อสร้างที่ เป�นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ปกป� องระบบนิเวศในท้องถิ่นและลดผลกระทบที่มีต่อถิ่นที่อยู่ของ
สัตว์นานาชนิด และ Shanghai Electric ยังคงเดินหน้าอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั�ง โดยทีมวิศวกรของบริษัทได้ทํางานร่วม
กับนักนิ เวศวิทยาเพื่ อปกป� องสัตว์ป่า พร้อมกับสนับสนุนสหรัฐ
อาหรับเอมิ เรตส์ให้บรรลุ เป� าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป�นศูนย์
อย่างรวดเร็วยิ่ งขึ�น ด้วยการสร้างโรงไฟฟ� าพลังงานความร้อน
จากแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อรองรับความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น
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 Manuel S. Gander, M. Sc., Head of Supply Chain 
Management and Mater ia l Management at Braun 
Sondermaschinen GmbH , explains the requirements for 
building specialized machinery: “The automated production 
lines that we implement are developed according to specific 
and individual customer requirements usually as a prototype 
and then as an adapted replica of the prototype. No two 
systems are alike; there are always special requirements.” 
To ensure a certain level of standardization remains, the 
company offers a modular automation concept: “The MAK 
system consists of an aluminum traverse and a protective 
housing. Depending on customer requirements, the individual 
processes are modularly linked in, and a software package 
is fitted over the entire system. Even after years, processes 
in this design can be replaced and modified, without having 
to redesign the entire line from scratch.” 

Automated Size Changes Using the Positioning Drive
 Another aspect that is taken into account in system 
planning is the increased number of variants that machines 
must be able to handle even with the smallest batch sizes. 
Compact positioning drives enable automated and fast size 
changeovers without major intervention in PLC programs. 
Braun Sondermaschinen GmbH always uses the AG24 
positioning drives from SIKO when manual workstations 
requiring automation need precise size changes. Examples 
of this are balancing systems (assembly and balancing 
machines) for the product ion of cool ing fans for the 
automotive supplier industry. Up to now, balancing has been 
a manual process in which the special machine manufacturer 
had already used SIKO’s mechanical position indicators for 
manual size changeover. With the AG24 positioning drive, this 
module can quickly and precisely be converted to manage 
the increasing number of model variants. Existing manual 
workstations can also be retrofitted with a SIKO drive thanks 
to easy assembly via the hollow shaft. 

High Power Reserve for Demanding Applications
 The SIKO AG24 actuator was selected partially for its high 
torque and the associated power reserves. This power range 
is not always necessary for systems, but the reserve option  
plays a major role for example, if components become 
more difficult to move due to dirt and stress and the drive 
can then provide more power. Maintenance intervals can 
also be extended if the drive is not constantly running at 
the load limit.
 Servomotors are an alternative to positioning drives, 
and are just if ied in most processes, but less so when 
compactness and manual operations are important. With 
the AG24, all essential functions, such as the brushless DC 
motor, position encoder, or power and control electronics 
are already integrated into the device. It can be connected 
directly to the machine control , is compact and, unl ike 
a servo motor, which requires additional components such 

as variable frequency drives or inverters, it does not require 
any wiring. The positioning drive also has an integrated 
absolute encoder that records the position at all times, even 
when the power is off, and does not require any referencing. 
For Jürgen Schuh, Business Unit Manager of Changeover 
Solutions at SIKO, this also demonstrates the advantages 
for a special machine manufacturer like Braun: “Every project 
is accompanied by a new set of specifications, with additional 
possible variants, which in turn involve special requirements. 
With the AG24, Braun Sondermaschinen GmbH has a device 
up its sleeve that, thanks to the functional reserve, can serve 
a wide range of applications for size changeover and can 
thus be a standard tool.”
 The drive also includes an additional safety function 
thanks to the optional spring brake. Even when the power 
is off, the brake keeps the axis in its specified position 
a function that is interesting, for example, for vertical ly 
positioned spindles of a certain weight. In the event of 
a power failure, the weight could press downwards, but 
the drive would no longer be able to counteract it without 
a power supply. In this case, the braking force is activated 
and the brake automatically closes when it is switched off, 
thus holding the spindle in place.

Manual Settings Made Directly on the Device
 Manuel S. Gander is also impressed by another aspect of 
the SIKO AG24 which his customers value: the possibility of 
not only controlling the drive via the fieldbus and the PLC, 
but also being able to use the option for changing manual 
settings directly on the device display via control buttons. 
In some applications, it makes the most sense to change  
the settings and positioning manually in advance via teach-in, 
in other words to gradual ly trave l to the appropr iate 
dimension with the positioning drive and then save these 
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 Automation, Industry 4.0 and Big Data are the key technology 
trends in the industr ia l sector. Braun Sondermaschinen 
GmbH recognized these trends early on and utilizes them 
for developing fully automated production lines especially 
in the automotive and electromobility sectors in order to 
increase productivity for its customers and achieve potential 
savings. Building specialized machinery requires individual 
concepts and flexible solutions. This is why the company 
has developed, for example, the modular automation concept 

BRAUN SONDERMASCHINEN GMBH RELIES ON 
HIGH-PERFORMANCE POSITIONING DRIVES 
FROM SIKO SMART COMPONENTS FOR A HIGH 
DEGREE OF AUTOMATION
Braun Sondermaschinen GmbH ใช้้ไดรฟ์์กำำ�หนดตำำ�แหน่งประสิิทธิิภ�พสิูงจ�กำ 
SIKO เพ่่อเป็นสิ่วนประกำอบอัจฉริยะสิำ�หรับระบบอัตำโนมััตำิระดับสิูง

MAK, a set that includes both software and hardware. Smart 
components are also used to make the processes within 
the systems even more effic ient and more safe. These 
components also include AG24 positioning drives from SIKO 
GmbH, a manufacturer of sensors and positioning systems. 
They enable an automated size changeover for more precise 
adjustments when changing products, and faster refitting 
times as well.
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 Manuel S. Gander, M. Sc., Head of Supply Chain 
Management and Mater ia l Management at Braun 
Sondermaschinen GmbH , explains the requirements for 
building specialized machinery: “The automated production 
lines that we implement are developed according to specific 
and individual customer requirements usually as a prototype 
and then as an adapted replica of the prototype. No two 
systems are alike; there are always special requirements.” 
To ensure a certain level of standardization remains, the 
company offers a modular automation concept: “The MAK 
system consists of an aluminum traverse and a protective 
housing. Depending on customer requirements, the individual 
processes are modularly linked in, and a software package 
is fitted over the entire system. Even after years, processes 
in this design can be replaced and modified, without having 
to redesign the entire line from scratch.” 

Automated Size Changes Using the Positioning Drive
 Another aspect that is taken into account in system 
planning is the increased number of variants that machines 
must be able to handle even with the smallest batch sizes. 
Compact positioning drives enable automated and fast size 
changeovers without major intervention in PLC programs. 
Braun Sondermaschinen GmbH always uses the AG24 
positioning drives from SIKO when manual workstations 
requiring automation need precise size changes. Examples 
of this are balancing systems (assembly and balancing 
machines) for the product ion of cool ing fans for the 
automotive supplier industry. Up to now, balancing has been 
a manual process in which the special machine manufacturer 
had already used SIKO’s mechanical position indicators for 
manual size changeover. With the AG24 positioning drive, this 
module can quickly and precisely be converted to manage 
the increasing number of model variants. Existing manual 
workstations can also be retrofitted with a SIKO drive thanks 
to easy assembly via the hollow shaft. 

High Power Reserve for Demanding Applications
 The SIKO AG24 actuator was selected partially for its high 
torque and the associated power reserves. This power range 
is not always necessary for systems, but the reserve option  
plays a major role for example, if components become 
more difficult to move due to dirt and stress and the drive 
can then provide more power. Maintenance intervals can 
also be extended if the drive is not constantly running at 
the load limit.
 Servomotors are an alternative to positioning drives, 
and are just if ied in most processes, but less so when 
compactness and manual operations are important. With 
the AG24, all essential functions, such as the brushless DC 
motor, position encoder, or power and control electronics 
are already integrated into the device. It can be connected 
directly to the machine control , is compact and, unl ike 
a servo motor, which requires additional components such 

as variable frequency drives or inverters, it does not require 
any wiring. The positioning drive also has an integrated 
absolute encoder that records the position at all times, even 
when the power is off, and does not require any referencing. 
For Jürgen Schuh, Business Unit Manager of Changeover 
Solutions at SIKO, this also demonstrates the advantages 
for a special machine manufacturer like Braun: “Every project 
is accompanied by a new set of specifications, with additional 
possible variants, which in turn involve special requirements. 
With the AG24, Braun Sondermaschinen GmbH has a device 
up its sleeve that, thanks to the functional reserve, can serve 
a wide range of applications for size changeover and can 
thus be a standard tool.”
 The drive also includes an additional safety function 
thanks to the optional spring brake. Even when the power 
is off, the brake keeps the axis in its specified position 
a function that is interesting, for example, for vertical ly 
positioned spindles of a certain weight. In the event of 
a power failure, the weight could press downwards, but 
the drive would no longer be able to counteract it without 
a power supply. In this case, the braking force is activated 
and the brake automatically closes when it is switched off, 
thus holding the spindle in place.

Manual Settings Made Directly on the Device
 Manuel S. Gander is also impressed by another aspect of 
the SIKO AG24 which his customers value: the possibility of 
not only controlling the drive via the fieldbus and the PLC, 
but also being able to use the option for changing manual 
settings directly on the device display via control buttons. 
In some applications, it makes the most sense to change  
the settings and positioning manually in advance via teach-in, 
in other words to gradual ly trave l to the appropr iate 
dimension with the positioning drive and then save these 
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เนื่่� องจากสิ่่� งสิ่กปรกและความเค้นื่ และไดรฟ์์ก็สิ่ามารถให้้พลังงานื่ได้มากขึ้้�นื่ 

ในื่ช่� วงเวลาการบำำารุงรักษาสิ่ามารถขึ้ยายได้ ห้ากไดรฟ์์ไม�ได้ทำำางานื่อย�างต่�อเนื่่�อง 

ทำ่�ขึ้่ดจำากัดการโห้ลด
 เซอร์โวมอเต่อร์เป็นื่ทำางเล่อกแทำนื่ไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง และเห้มาะสิ่มในื่ 
กระบำวนื่การทำำางานื่ เสิ่่ยสิ่�วนื่ให้ญ่� แต่� น้ื่อยกว� านื่ั� นื่ เม่� อความกะทำัดรัดและ 
การทำำางานื่แบำบำแมนื่นื่วลม่ความสิ่ำาคัญ่ ด้วย AG24 ฟั์งก์ชั่นื่ท่ำ�จำาเป็นื่ทำั�งห้มด 
เช่� นื่ มอเต่อร์ DC แบำบำไม�ม่แปรง ตั่วเขึ้้ารห้ัสิ่ต่ำาแห้นื่�งห้ร่ออุปกรณ์์อ่เล็กทำรอนื่่กสิ่ ์
กำาลัง และการควบำคุม ถูกรวมเขึ้้ากับำอุปกรณ์์แล้วสิ่ามารถเช่่� อมต่�อโดยต่รง 

กั บำ สิ่� ว นื่ ค ว บำ คุ ม เ ค ร่� อ ง จั ก รใ ห้้ ม่ ขึ้ นื่ า ด ก ะ ทำั ด รั ดไ ด้  แ ล ะไ ม� เ ห้ ม่ อ นื่ กั บำ 

เซอร์ โวมอเต่อร์ทำ่� ต่้องการสิ่�วนื่ประกอบำเพ่� มเต่่ม เช่� นื่ ไดรฟ์์ความถ่�ผัันื่แปร 

ห้ร่ออ่นื่เวอร์เต่อร์ ไม�ต่้องเด่นื่สิ่ายใดๆ ไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�งยังม่ต่ัวเขึ้้ารห้ัสิ่ 
ทำ่� สิ่มบูำรณ์์ในื่ตั่วท่ำ� บำันื่ทำ้กต่ำาแห้นื่�งต่ลอดเวลา แม้ในื่ขึ้ณ์ะท่ำ� ป่ด เคร่� องและไม�

 

ต่้องการอ้างอ่งใดๆ
 สิ่ำาห้รับำ Jürgen Schuh ผู้้�จััดการหน่่วยธุุรกิจัของ Changeover 
Solutions ของ SIKO กล�าวว�าสิ่่� งนื่่�ยังแสิ่ดงให้้ เ ห็้นื่ถ้งข้ึ้อด่สิ่ำาห้รับำผูั้ผัล่ต่ 
เคร่� องจักรพ่ เศษอย�าง Braun: “ทำุกโปรเจคมาพร้อมกับำขึ้้อกำาห้นื่ดชุ่ดให้ม� 

พร้อมต่ัวแปรเพ่� มเต่่มทำ่� เ ป็นื่ไปได้ ซ้� งในื่ทำางกลับำกันื่ก็ เก่� ยวขึ้้องกับำขึ้้อกำาห้นื่ด
 

พ่เศษ AG24 ทำำาให้้ Braun Sondermaschinen GmbH ม่อุปกรณ์์ครบำครันื่ 
ซ้� งต่้องขึ้อบำคุณ์การสิ่ำารองการทำำางานื่ จ้งสิ่ามารถให้้การใช่�งานื่ทำ่�ห้ลากห้ลาย 

สิ่ำาห้รับำการเปล่�ยนื่ขึ้นื่าด และสิ่ามารถเป็นื่เคร่�องม่อมาต่รฐานื่ได้”
 ไดรฟ์์ยังม่ฟั์งก์ชั่นื่ความปลอดภััยเพ่�มเต่่มด้วยเบำรกสิ่ปร่งท่ำ� เป็นื่อุปกรณ์์เสิ่ร่ม 
แม้ว�าไฟ์ดับำ เบำรกจะรักษาแกนื่ให้้อยู�ในื่ต่ำาแห้นื่�งทำ่�กำาห้นื่ด ซ้� งเป็นื่ฟั์งก์ชั่นื่ทำ่�นื่�าสิ่นื่ใจ 
เช่� นื่ สิ่ำาห้รับำแกนื่ห้มุนื่ในื่แนื่วต่ั�งทำ่� ม่นื่ำ�าห้นื่ักบำางต่ัว ในื่กรณ์่ทำ่� ไฟ์ฟ์� าขึ้ัดขึ้้อง 
นื่ำ�าห้นัื่กอาจกดลง แต่�ไดรฟ์์จะไม�สิ่ามารถรับำม่อกับำนื่ำ�าห้นัื่กได้อ่กต่�อไปห้ากไม�ม่ 

แห้ล�งจ�ายไฟ์ ในื่กรณ์่นื่่� แรงเบำรกจะทำำางานื่และเบำรกจะป่ดโดยอัต่โนื่มัต่่เม่�อป่ด 

สิ่ว่ต่ช์่ ซ้� งจะทำำาให้้แกนื่ห้มุนื่อยู�กับำทำ่�

การตั้ั �งค่่าด�วยตั้น่เองทำำาโดยตั้รงบน่อุปกรณ์์
 Manuel S. Gander ยังประทำับำใจกับำอ่กแง� มุมห้นื่้� งขึ้อง SIKO AG24 
ทำ่�ลูกค้าขึ้องเขึ้าให้้ความสิ่ำาคัญ่: ความเป็นื่ไปได้ทำ่� ไม�เพ่ยงแต่�จะควบำคุมไดรฟ์์ผั�านื่ 

Fieldbus และ PLC เทำ�านื่ั�นื่ แต่�ยังสิ่ามารถใช่�ต่ัวเล่อกสิ่ำาห้รับำเปล่�ยนื่การต่ั�งค�า 
ด้วยต่นื่เองบำนื่อุปกรณ์์ได้โดยต่รง แสิ่ดงผั�านื่ปุ� มควบำคุมในื่บำางแอปพล่เคชั่นื่ 
การเปล่�ยนื่การต่ั�งค�าและการวางต่ำาแห้นื่�งด้วยต่นื่เองล�วงห้น้ื่าผั�านื่การสิ่อนื่ซ้� งเป็นื่ 

สิ่่� งทำ่� สิ่มเห้ตุ่สิ่มผัลท่ำ�สิุ่ด กล�าวค่อ ค�อยๆ เคล่�อนื่ไปยังม่ต่่ท่ำ� เห้มาะสิ่มด้วยไดรฟ์์
 

กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง แล้วบำันื่ทำ้กต่ำาแห้นื่�งเห้ล�านื่่� เ ป็นื่ค�าเป� าห้มายในื่ระบำบำควบำคุม 
เคร่�องจักร ด้วยว่ธี่นื่่� ต่ำาแห้นื่�งทำ่�ปรับำอย�างละเอ่ยดแล้วสิ่ามารถเคล่�อนื่ย้ายได้ 

โดยต่รงในื่ระห้ว�างการว�าจ้าง ไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง AG24 ผัสิ่มผัสิ่านื่ทำั�งสิ่อง 
ลักษณ์ะเข้ึ้าด้วยกันื่ - การปรับำแบำบำละเอ่ยดแบำบำแมนื่นื่วลและกระบำวนื่การอัต่โนื่มัต่ ่
ทำ่�ม่ประสิ่่ทำธ่ีภัาพ
 Manuel S. Gander กล�าวว�า “จากมุมมองการออกแบำบำทำางไฟ์ฟ์� า 
การผัสิ่านื่รวมขึ้องแอคทำูเอเต่อร์นื่ั�นื่ต่รงไปต่รงมามาก รวมถ้งการผัสิ่านื่เขึ้้ากับำ 
ระบำบำควบำคุมเคร่�องจักรด้วย ในื่ขึ้ณ์ะทำ่� เราใช่� EtherNET ห้ร่อ EtherCAT ต่ามปกต่่ 
SIKO ยังม่มาต่รฐานื่อ่นื่เทำอร์เฟ์ซอ่�นื่ๆ มากมายในื่พ่�นื่ทำ่� Ethernet แบำบำเร่ยลไทำม์ 
เช่� นื่เด่ยวกับำเคร่�องม่อซอฟ์ต่์แวร์ทำ่� เก่�ยวขึ้้อง”

การบำารุงรักษาเชิิงค่าดการณ์์ด�วยข�อมู้ลการวิน่ิจัฉััย
 Manuel S. Gander กล�าว อ่กแง�มุมห้นื่้�งทำ่�จะม่ความสิ่ำาคัญ่มากขึ้้�นื่สิ่ำาห้รับำ 

ลูกค้าในื่อนื่าคต่ค่อการรวบำรวมและประเม่นื่ขึ้้อมูลในื่สิ่ายการผัล่ต่ ซ้� งได้รับำ 

การสิ่นัื่บำสิ่นุื่นื่โดยฟั์งก์ชั่นื่การทำำางานื่อันื่ช่าญ่ฉลาดขึ้องไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง 
AG24 นื่อกจากการระบุำต่ำาแห้นื่�งแล้ว ไดรฟ์์ยังสิ่ามารถแสิ่ดงขึ้้อมูลการว่นื่่จฉัย 
เพ่�มเต่่ม เช่� นื่ ปร่มาณ์การใช่�ห้ร่ออุณ์ห้ภัูม่ในื่ปัจจุบำันื่ ทำั�งบำนื่จอแสิ่ดงผัลและผั�านื่ 
อ่นื่เทำอร์เฟ์ซ ขึ้้อมูลสิ่รุปได้จากขึ้้อมูลนื่่�ในื่แง�ขึ้องการบำำารุงรักษาเช่่งคาดการณ์์ 
ซ้� งช่� วยให้้สิ่ามารถวางแผันื่ช่� วงเวลาการบำำารุงรักษาล�วงห้น้ื่าได้ ไดรฟ์์ดังกล�าวยัง 

รองรับำข้ึ้อกำาห้นื่ดทำ่� เก่�ยวขึ้้องกับำอุต่สิ่าห้กรรม 4.0 และการประเม่นื่ขึ้้อมูลผั�านื่ AI
“ระบำบำอัต่โนื่มัต่่เต่็มรูปแบำบำกำาลังกลายเป็นื่มาต่รฐานื่”
 Manuel S. Gander มองเห้็นื่ศักยภัาพในื่อนื่าคต่อันื่ยอดเย่�ยมในื่ความสิ่ามารถ 

สิ่ำาห้รับำการว่นื่่จฉัยนื่่� จ้งทำำาให้้แนื่วค่ดขึ้องเขึ้าเก่�ยวกับำกลุ�มผัล่ต่ภััณ์ฑ์์ระบำบำอัต่โนื่มัต่่ 

ในื่อุดมคต่่ค่อ ระบำบำในื่ห้้องโถงม่ด ซ้� งการผัล่ต่สิ่ามารถดำาเนื่่นื่การได้ต่ลอด 

24 ชั่�วโมง 7 วันื่ต่�อสิ่ัปดาห้์ 365 วันื่ต่�อป่ โดยปราศจากการแทำรกแซงขึ้องมนืุ่ษย์ 
”นื่่ม่ต่นื่่�อยู�ไม�ไกล การใช่�ว่จารณ์ญ่าณ์ขึ้องมนืุ่ษย์ยังคงเป็นื่สิ่่� งจำาเป็นื่สิ่ำาห้รับำ 
กระบำวนื่การบำางอย�าง แต่�ย่�งม่ขึ้ั�นื่ต่อนื่กระบำวนื่การทำ่�ไม�จำาเป็นื่ นื่�าเบำ่�อ ห้ร่อเสิ่่�ยง

 

ต่�อขึ้้อผั่ดพลาดทำ่� สิ่ามารถทำำาได้ โดยอัต่โนื่มัต่่มากเทำ�าใด การผัล่ต่ก็จะย่� งม่ 

ประสิ่่ทำธ่ีภัาพมากข้ึ้�นื่เทำ�านื่ั�นื่ สิ่ำาห้รับำผู้ัผัล่ต่เคร่�องจักรพ่เศษ สิ่่� งห้นื่้� งทำ่� ชั่ดเจนื่:
 

“ระบำบำอัต่โนื่มัต่่เต่็มรูปแบำบำไม�เพ่ยงเพ่�มขึ้้�นื่อย�างต่�อเนื่่�อง แต่�ยังกลายเป็นื่มาต่รฐานื่ 

ในื่การผัล่ต่ทำางอุต่สิ่าห้กรรมด้วย” สิ่�วนื่ประกอบำต่�อพ�วงอัจฉร่ยะ เช่� นื่ ไดรฟ์์ 
กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�งม่บำทำบำาทำสิ่ำาคัญ่มากขึ้้�นื่เร่�อยๆ
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positions as target values in the machine control system. 
In this way, the finely adjusted positions can be traveled to 
directly during commissioning. The AG24 positioning drive 
combines both aspects  the manual fine adjustment and 
the automated, efficient process.
 “From an electrical design standpoint, the integration of 
the actuator is also very straightforward, including integration 
into the machine control system,” says Manuel S. Gander. 
“While we usually use EtherNET or EtherCAT, SIKO also has 
numerous other interface standards in the real-time Ethernet 
area, as well as the corresponding software tools.”

Predictive Maintenance Thanks to Diagnostic Data
 According to Manuel S. Gander, another aspect that will 
become more important for his customers in the future 
is the collection and evaluation of data on the production 
lines, which is supported by the smart functionality of the 
AG24 positioning drive. Besides determining the position, 
the drive can also show additional diagnostic data, such as 
current consumption or temperature, both on the display 
and via the interface. Conclusions can be drawn from this  
data in terms of predictive maintenance, allowing maintenance 
intervals to be planned in advance. The drive thus also 
supports requirements related to Industry 4.0 and data 
evaluation via AI.

“Full Automation is Becoming the Standard”
 Manuel S. Gander sees great future potential in this 
diagnostic capability, because his idea of the ideal automation 
line is “a system in a dark hall, in which production can 
run 24 hours, seven days a week, 365 days a year without 
human intervention”. This vision is not far away; human 

judgment is still mandatory for certain processes, but the 
greater the number of unnecessary, tedious or error-prone  
process steps that can be automated, the more efficiently 
production can be carr ied out. For the special machine 
manufacturer, one thing is clear: “Not only is full automation 
increasing steadily, it is becoming the standard in industrial 
product ion.” Intel l igent per ipheral components such as 
positioning drives play an increasingly important role.

	 ระบบอััตโนมััติ	อุัตสาหกรรมั	4.0	และบิ�กดาต้าเป็็นแนวโน้มัเทคโนโลยีีที�สำาคัญ 
ในภาคอุัตสาหกรรมั	Braun	Sondermaschinen	GmbH	ตระหนักดีถึึงแนวโน้มั 
เหล�านี�ตั�งแต� เนิ� นๆ	และนำาไป็ใช้� เพื่่� อัพื่ัฒนาสายีการผลิตแบบอััตโนมััติทั�งหมัด 
โดยีเฉพื่าะอัยี�างยีิ�งในภาคยีานยีนต์และยีานยีนต์ไฟฟ� า	เพื่่�อัเพื่ิ�มัผลผลิตสำาหรับ
ลูกค้าและบรรลุการป็ระหยีัดที�อัาจเกิดขึ้ึ�น	การสร้างเคร่�อังจักรเฉพื่าะทางต้อัง 

ใช้�แนวคิดเฉพื่าะและโซลูชั้�นส์ที�ยี่ดหยุี�น	นี�ค่อัเหตุผลที�บริษััทได้พื่ัฒนา	ตัวอัยี�างเช้� น	
MAK	แนวคิดระบบอััตโนมััติแบบแยีกส�วน	ชุ้ดที� มัีทั�งซอัฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ 
ส�วนป็ระกอับอััจฉริยีะยีังใช้� เพื่่�อัทำาให้กระบวนการภายีในระบบมีัป็ระสิทธิิภาพื่และ 
ป็ลอัดภัยียีิ�งขึ้ึ�นอัีกด้วยี	ส�วนป็ระกอับเหล�านี�ยีังรวมัถึึงไดรฟ์กำาหนดตำาแหน�ง	AG24	
จาก	SIKO	GmbH	ผู้ผลิตเซ็นเซอัร์และระบบกำาหนดตำาแหน�ง	เมั่�อัพื่วกเขึ้าเปิ็ด 

ใช้�งานการเป็ลี� ยีนขึ้นาดอััตโนมััติสำาหรับการป็รับเป็ลี� ยีนก็มัีความัแมั�นยีำายีิ� งขึ้ึ�น 

เมั่�อัเป็ลี�ยีนผลิตภัณฑ์์และเวลาในการป็ระกอับใหมั�ที�รวดเร็วยีิ�งขึึ้�นเช้� นกัน
 Manuel S. Gander, M. Sc. หััวหัน้้าฝ่่ายการจััดการซััพพลายเชน้และ 
การจััดการวัสดุที่่่ Braun Sondermaschinen GmbH	อัธิิบายีขึ้้อักำาหนด 
สำาหรับการสร้างเคร่�อังจักรเฉพื่าะทาง:	“สายีการผลิตอััตโนมััติที� เรานำาไป็ใช้�นั�น 

ได้รับการพื่ัฒนาตามัความัต้อังการเฉพื่าะขึ้อังลูกค้าแต�ละรายี	โดยีป็กติ 
เป็็นต้นแบบแล้วเป็็นแบบจำาลอังดัดแป็ลงขึ้อังต้นแบบด้วยี	ไมั�มีัสอังระบบที� เหมั่อันกัน	
แต�มัีขึ้้อักำาหนดพื่ิเศษัอัยูี�เสมัอั”	เพื่่�อัให้มัั�นใจว�าระดับขึ้อังมัาตรฐานยีังคงอัยูี�	บริษััท 

ขึ้อัเสนอัแนวคิดการทำางานอััตโนมััติแบบแยีกส�วน:	“ระบบ	MAK	ป็ระกอับด้วยี 
รางอัลูมัิเนียีมัและโครงป็� อังกัน	ทั�งนี�ขึ้ึ�นอัยูี�กับความัต้อังการขึ้อังลูกค้า	แต�ละ 
กระบวนการจะเช่้� อัมัโยีงแบบแยีกส�วนภายีใน	และชุ้ดซอัฟต์แวร์ถึูกติดตั�งไว้ทั�วทั�ง 

ระบบ	แม้ัเวลาจะผ�านไป็หลายีปี็	กระบวนการในการอัอักแบบนี�ก็สามัารถึเป็ลี�ยีน
และแก้ไขึ้ได้โดยีไมั�ต้อังอัอักแบบทั�งสายีงานใหมั�ตั�งแต�ต้น”

เปล่่ยน้ขน้าดอััตโน้มััติโดยใช้ไดรฟ์์กำาหัน้ดตำาแหัน้่ง
	 อัีกแง� มุัมัหนึ� งที� นำามัาพื่ิจารณาในการวางแผนระบบค่อัจำานวนตัวแป็รที� 

เพื่ิ�มัขึ้ึ�น	ซึ� งเคร่�อังจักรต้อังสามัารถึจัดการได้แมั้จะมัีขึ้นาดแบตที� เล็กที�สุด	ไดรฟ์
 

กำาหนดตำาแหน�งขึ้นาดกะทัดรัดช้� วยีให้เป็ลี�ยีนขึ้นาดอััตโนมััติและรวดเร็วโดยีไมั�ต้อัง 

มัีการแทรกแซงที�สำาคัญในโป็รแกรมั	PLC	Braun	Sondermaschinen	GmbH	
ใช้�ไดรฟ์กำาหนดตำาแหน�ง	AG24	จาก	SIKO	เสมัอั	เมั่�อัโต๊ะทำางานในแบบแมันนวล 
ที�ต้อังการนำาระบบอััตโนมััติที�จำาเป็็นต้อังมัาเป็ลี�ยีนขึ้นาดการทำางานที�ต้อังการความั

 

แมั�นยีำา	ยีกตัวอัยี�างเช้� น	ระบบป็รับสมัดุล	(เคร่�อังป็ระกอับและป็รับสมัดุล)	สำาหรับ 

การผลิตพื่ัดลมัระบายีความัร้อันสำาหรับอุัตสาหกรรมัซัพื่พื่ลายีเอัอัร์ยีานยีนต์ 
จนปั็จจุบันการป็รับสมัดุลเป็็นกระบวนการแบบแมันนวล	ซึ� งผู้ผลิตเคร่�อังจักร 

พื่ิเศษัได้ใช้� ตัวบ�งชี้� ตำาแหน�งทางกลขึ้อัง	SIKO	สำาหรับการเป็ลี� ยีนขึ้นาดด้วยี 
ตนเอังแล้ว	ด้วยีไดรฟ์กำาหนดตำาแหน�ง	AG24	โมัดูลนี� 	สามัารถึแป็ลงได้ 
อัยี� างรวดเ ร็วและแมั�นยีำา เพื่่� อัจัดการจำานวนรุ�นที� เพื่ิ� มัขึ้ึ� น	 โ ต๊ ะทำางานแบบ 

แมันนวลที�มัีอัยูี�นั�นสามัารถึติดตั�งเพื่ิ�มัเติมัได้ด้วยีไดรฟ์	SIKO	ด้วยีการป็ระกอับ 

ที�ง�ายีดายีผ�านเพื่ลากลวง

พลังงาน้สำารอังสูงสำาหัรับการใช้งาน้ที่่่มั่ความัต้อังการสูง
	 แอัคชู้เอัเตอัร์	SIKO	AG24	ได้ เล่อักบางส�วนสำาหรับแรงบิดสูงและกำาลัง 
สำารอังที� เกี�ยีวข้ึ้อัง	ช้� วงกำาลังไฟฟ� านี�ไมั�จำาเป็็นเสมัอัไป็สำาหรับระบบ	แต�ตัวเล่อัก 

การสำารอังมัีบทบาทสำาคัญ	ตัวอัยี�างเช้� น	หากส�วนป็ระกอับเคล่�อันที� ได้ยีากขึึ้�น 
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เนื่่� องจากสิ่่� งสิ่กปรกและความเค้นื่ และไดรฟ์์ก็สิ่ามารถให้้พลังงานื่ได้มากขึ้้�นื่ 

ในื่ช่� วงเวลาการบำำารุงรักษาสิ่ามารถขึ้ยายได้ ห้ากไดรฟ์์ไม�ได้ทำำางานื่อย�างต่�อเนื่่�อง 

ทำ่�ขึ้่ดจำากัดการโห้ลด
 เซอร์โวมอเต่อร์เป็นื่ทำางเล่อกแทำนื่ไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง และเห้มาะสิ่มในื่ 
กระบำวนื่การทำำางานื่ เสิ่่ยสิ่�วนื่ให้ญ่� แต่�นื่้อยกว� านื่ั� นื่ เม่� อความกะทำัดรัดและ 
การทำำางานื่แบำบำแมนื่นื่วลม่ความสิ่ำาคัญ่ ด้วย AG24 ฟั์งก์ชั่นื่ทำ่�จำาเป็นื่ทำั�งห้มด 
เช่� นื่ มอเต่อร์ DC แบำบำไม�ม่แปรง ตั่วเขึ้้ารห้ัสิ่ต่ำาแห้นื่�งห้ร่ออุปกรณ์์อ่เล็กทำรอนื่่กสิ่ ์
กำาลัง และการควบำคุม ถูกรวมเขึ้้ากับำอุปกรณ์์แล้วสิ่ามารถเช่่� อมต่�อโดยต่รง 

กั บำ สิ่� ว นื่ ค ว บำ คุ ม เ ค ร่� อ ง จั ก รใ ห้้ ม่ ขึ้ นื่ า ด ก ะ ทำั ด รั ดไ ด้  แ ล ะไ ม� เ ห้ ม่ อ นื่ กั บำ 

เซอร์ โวมอเต่อร์ทำ่� ต่้องการสิ่�วนื่ประกอบำเพ่� มเต่่ม เช่� นื่ ไดรฟ์์ความถ่�ผัันื่แปร 

ห้ร่ออ่นื่เวอร์เต่อร์ ไม�ต่้องเด่นื่สิ่ายใดๆ ไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�งยังม่ต่ัวเขึ้้ารห้ัสิ่ 
ทำ่� สิ่มบูำรณ์์ในื่ตั่วท่ำ� บำันื่ทำ้กต่ำาแห้นื่�งต่ลอดเวลา แม้ในื่ขึ้ณ์ะท่ำ� ป่ด เคร่� องและไม�

 

ต่้องการอ้างอ่งใดๆ
 สิ่ำาห้รับำ Jürgen Schuh ผู้้�จััดการหน่่วยธุุรกิจัของ Changeover 
Solutions ของ SIKO กล�าวว�าสิ่่� งนื่่�ยังแสิ่ดงให้้ เ ห็้นื่ถ้งข้ึ้อด่สิ่ำาห้รับำผูั้ผัล่ต่ 
เคร่� องจักรพ่ เศษอย�าง Braun: “ทำุกโปรเจคมาพร้อมกับำขึ้้อกำาห้นื่ดชุ่ดให้ม� 

พร้อมต่ัวแปรเพ่� มเต่่มทำ่� เ ป็นื่ไปได้ ซ้� งในื่ทำางกลับำกันื่ก็ เก่� ยวขึ้้องกับำขึ้้อกำาห้นื่ด
 

พ่เศษ AG24 ทำำาให้้ Braun Sondermaschinen GmbH ม่อุปกรณ์์ครบำครันื่ 
ซ้� งต่้องขึ้อบำคุณ์การสิ่ำารองการทำำางานื่ จ้งสิ่ามารถให้้การใช่�งานื่ทำ่�ห้ลากห้ลาย 

สิ่ำาห้รับำการเปล่�ยนื่ขึ้นื่าด และสิ่ามารถเป็นื่เคร่�องม่อมาต่รฐานื่ได้”
 ไดรฟ์์ยังม่ฟั์งก์ชั่นื่ความปลอดภััยเพ่�มเต่่มด้วยเบำรกสิ่ปร่งท่ำ� เป็นื่อุปกรณ์์เสิ่ร่ม 
แม้ว�าไฟ์ดับำ เบำรกจะรักษาแกนื่ให้้อยู�ในื่ต่ำาแห้นื่�งทำ่�กำาห้นื่ด ซ้� งเป็นื่ฟั์งก์ชั่นื่ทำ่�นื่�าสิ่นื่ใจ 
เช่� นื่ สิ่ำาห้รับำแกนื่ห้มุนื่ในื่แนื่วต่ั�งทำ่� ม่นื่ำ�าห้นื่ักบำางต่ัว ในื่กรณ์่ทำ่� ไฟ์ฟ์� าขึ้ัดขึ้้อง 
นื่ำ�าห้นัื่กอาจกดลง แต่�ไดรฟ์์จะไม�สิ่ามารถรับำม่อกับำนื่ำ�าห้นัื่กได้อ่กต่�อไปห้ากไม�ม่ 

แห้ล�งจ�ายไฟ์ ในื่กรณ์่นื่่� แรงเบำรกจะทำำางานื่และเบำรกจะป่ดโดยอัต่โนื่มัต่่เม่�อป่ด 

สิ่ว่ต่ช์่ ซ้� งจะทำำาให้้แกนื่ห้มุนื่อยู�กับำทำ่�

การตั้ั �งค่่าด�วยตั้น่เองทำำาโดยตั้รงบน่อุปกรณ์์
 Manuel S. Gander ยังประทำับำใจกับำอ่กแง� มุมห้นื่้� งขึ้อง SIKO AG24 
ทำ่�ลูกค้าขึ้องเขึ้าให้้ความสิ่ำาคัญ่: ความเป็นื่ไปได้ทำ่� ไม�เพ่ยงแต่�จะควบำคุมไดรฟ์์ผั�านื่ 

Fieldbus และ PLC เทำ�านื่ั�นื่ แต่�ยังสิ่ามารถใช่�ต่ัวเล่อกสิ่ำาห้รับำเปล่�ยนื่การต่ั�งค�า 
ด้วยต่นื่เองบำนื่อุปกรณ์์ได้โดยต่รง แสิ่ดงผั�านื่ปุ� มควบำคุมในื่บำางแอปพล่เคชั่นื่ 
การเปล่�ยนื่การต่ั�งค�าและการวางต่ำาแห้นื่�งด้วยต่นื่เองล�วงห้น้ื่าผั�านื่การสิ่อนื่ซ้� งเป็นื่ 

สิ่่� งทำ่� สิ่มเห้ตุ่สิ่มผัลท่ำ�สิุ่ด กล�าวค่อ ค�อยๆ เคล่�อนื่ไปยังม่ต่่ท่ำ� เห้มาะสิ่มด้วยไดรฟ์์
 

กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง แล้วบำันื่ทำ้กต่ำาแห้นื่�งเห้ล�านื่่� เ ป็นื่ค�าเป� าห้มายในื่ระบำบำควบำคุม 
เคร่�องจักร ด้วยว่ธี่นื่่� ต่ำาแห้นื่�งทำ่�ปรับำอย�างละเอ่ยดแล้วสิ่ามารถเคล่�อนื่ย้ายได้ 

โดยต่รงในื่ระห้ว�างการว�าจ้าง ไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง AG24 ผัสิ่มผัสิ่านื่ทำั�งสิ่อง 
ลักษณ์ะเข้ึ้าด้วยกันื่ - การปรับำแบำบำละเอ่ยดแบำบำแมนื่นื่วลและกระบำวนื่การอัต่โนื่มัต่ ่
ทำ่�ม่ประสิ่่ทำธี่ภัาพ
 Manuel S. Gander กล�าวว�า “จากมุมมองการออกแบำบำทำางไฟ์ฟ์� า 
การผัสิ่านื่รวมขึ้องแอคทำูเอเต่อร์นื่ั�นื่ต่รงไปต่รงมามาก รวมถ้งการผัสิ่านื่เขึ้้ากับำ 
ระบำบำควบำคุมเคร่�องจักรด้วย ในื่ขึ้ณ์ะทำ่� เราใช่� EtherNET ห้ร่อ EtherCAT ต่ามปกต่่ 
SIKO ยังม่มาต่รฐานื่อ่นื่เทำอร์เฟ์ซอ่�นื่ๆ มากมายในื่พ่�นื่ทำ่� Ethernet แบำบำเร่ยลไทำม์ 
เช่� นื่เด่ยวกับำเคร่�องม่อซอฟ์ต่์แวร์ทำ่� เก่�ยวขึ้้อง”

การบำารุงรักษาเชิิงค่าดการณ์์ด�วยข�อมู้ลการวิน่ิจัฉััย
 Manuel S. Gander กล�าว อ่กแง�มุมห้นื่้�งทำ่�จะม่ความสิ่ำาคัญ่มากขึ้้�นื่สิ่ำาห้รับำ 

ลูกค้าในื่อนื่าคต่ค่อการรวบำรวมและประเม่นื่ขึ้้อมูลในื่สิ่ายการผัล่ต่ ซ้� งได้รับำ 

การสิ่นัื่บำสิ่นืุ่นื่โดยฟั์งก์ชั่นื่การทำำางานื่อันื่ช่าญ่ฉลาดขึ้องไดรฟ์์กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�ง 
AG24 นื่อกจากการระบุำต่ำาแห้นื่�งแล้ว ไดรฟ์์ยังสิ่ามารถแสิ่ดงขึ้้อมูลการว่นื่่จฉัย 
เพ่�มเต่่ม เช่� นื่ ปร่มาณ์การใช่�ห้ร่ออุณ์ห้ภัูม่ในื่ปัจจุบำันื่ ทำั�งบำนื่จอแสิ่ดงผัลและผั�านื่ 
อ่นื่เทำอร์เฟ์ซ ขึ้้อมูลสิ่รุปได้จากขึ้้อมูลนื่่�ในื่แง�ขึ้องการบำำารุงรักษาเช่่งคาดการณ์์ 
ซ้� งช่� วยให้้สิ่ามารถวางแผันื่ช่� วงเวลาการบำำารุงรักษาล�วงห้น้ื่าได้ ไดรฟ์์ดังกล�าวยัง 

รองรับำข้ึ้อกำาห้นื่ดทำ่� เก่�ยวขึ้้องกับำอุต่สิ่าห้กรรม 4.0 และการประเม่นื่ขึ้้อมูลผั�านื่ AI
“ระบำบำอัต่โนื่มัต่่เต่็มรูปแบำบำกำาลังกลายเป็นื่มาต่รฐานื่”
 Manuel S. Gander มองเห้็นื่ศักยภัาพในื่อนื่าคต่อันื่ยอดเย่�ยมในื่ความสิ่ามารถ 

สิ่ำาห้รับำการว่นื่่จฉัยนื่่� จ้งทำำาให้้แนื่วค่ดขึ้องเขึ้าเก่�ยวกับำกลุ�มผัล่ต่ภััณ์ฑ์์ระบำบำอัต่โนื่มัต่่ 

ในื่อุดมคต่่ค่อ ระบำบำในื่ห้้องโถงม่ด ซ้� งการผัล่ต่สิ่ามารถดำาเนื่่นื่การได้ต่ลอด 

24 ชั่�วโมง 7 วันื่ต่�อสิ่ัปดาห้์ 365 วันื่ต่�อป่ โดยปราศจากการแทำรกแซงขึ้องมนืุ่ษย์ 
”นื่่ม่ต่นื่่�อยู�ไม�ไกล การใช่�ว่จารณ์ญ่าณ์ขึ้องมนืุ่ษย์ยังคงเป็นื่สิ่่� งจำาเป็นื่สิ่ำาห้รับำ 
กระบำวนื่การบำางอย�าง แต่�ย่�งม่ขึ้ั�นื่ต่อนื่กระบำวนื่การทำ่�ไม�จำาเป็นื่ นื่�าเบำ่�อ ห้ร่อเสิ่่�ยง

 

ต่�อขึ้้อผั่ดพลาดทำ่� สิ่ามารถทำำาได้ โดยอัต่โนื่มัต่่มากเทำ�าใด การผัล่ต่ก็จะย่� งม่ 

ประสิ่่ทำธ่ีภัาพมากข้ึ้�นื่เทำ�านื่ั�นื่ สิ่ำาห้รับำผูั้ผัล่ต่เคร่�องจักรพ่เศษ สิ่่� งห้นื่้� งทำ่� ชั่ดเจนื่:
 

“ระบำบำอัต่โนื่มัต่่เต่็มรูปแบำบำไม�เพ่ยงเพ่�มขึ้้�นื่อย�างต่�อเนื่่�อง แต่�ยังกลายเป็นื่มาต่รฐานื่ 

ในื่การผัล่ต่ทำางอุต่สิ่าห้กรรมด้วย” สิ่�วนื่ประกอบำต่�อพ�วงอัจฉร่ยะ เช่� นื่ ไดรฟ์์ 
กำาห้นื่ดต่ำาแห้นื่�งม่บำทำบำาทำสิ่ำาคัญ่มากข้ึ้�นื่เร่�อยๆ
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containers, Pagès Group, a robotics expert for packaging, 
Verstraete, an IML label manufacturer, Koch-Technik, 
a material flow specialist, and Borealis, a raw materials 
supplier, to present Thin Wall Integra as a new one-stop 
shop concept for the production of thin-walled five-litre  
buckets.

Jointly Developed Concept 
 The jointly developed concept is based on a fully 
automated inject ion moulding cel l around a hybrid 
Allrounder 720 H in packaging version with a 1-cavity 
mould. The complete cycle only takes around f ive 
seconds. In addition to the injection moulding machine 
optimised for fast cycles, the sequentially operating 
robotic system is also a top performer. The handling 
system with telescopic arm that engages from the rear 
side of the machine first loads the mould with the IML 
labels. The robotic system then removes the labelled 
buckets and stacks them on a deposit mat. The stacks  
are then automatically picked up by a robot for palletising. 
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Fully automated injection moulding cell around a hybrid Allrounder 720 H in packaging version.
การฉีีดขึ้้�นรูปบรรจุุภััณฑ์์ด้วยเคร่�องแบบไฮบริด Allrounder 720 H ที่ี� ใช้�กับงานบรรจุุภััณฑ์์ และระบบอัตโนมััติแบบเต็มัระบบ

“THE THIN WALL INTEGRA 
PARTNERS CONTRIBUTE

THEIR SPECIFIC EXPERTISE
AT EVERY STAGE OF THE 

PROJECT TO DEMONSTRATE 
STATE-OF-THE-ART

TECHNOLOGY TO
MANUFACTURERS OF 

THIN-WALLED CONTAINERS”

The two robot technologies used make the system 
particularly compact. The recyclate is continuously fed 
in via an automatic conveyor system.
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B U S I N E S S  N E W S

 How do you economica l ly produce th in-wal led 
containers using top-quality recycled material and with 
maximum output? By having several specialists combine 
their well-founded expertise. This is what has happened 
in France as part of the Thin Wall Integra collaborative 
project. The collaboration pursues several objectives 

HIGHLY EFFICIENT FOR
THIN-WALLED CONTAINERS
การผลิิตบรรจุุภััณฑ์์แบบผนัังบางด้้วยประสิิทธิิภัาพขั้ั �นัสิูง
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simultaneously, namely the high-volume processing of 
recycled material into thin-walled containers in a way  
that is ful ly automated, fast, and of a consistently  
high quality. 
 Arburg’s subsidiary in France has teamed up with 
Col lomb, a mould maker special is ing in thin-wal led 

The team of the Thin Wall Integra collaborative project.
ทีีม Thin Wall Integra จากหลากหลายบริิษััทีทีี�มาริ�วมมือกันในการิพััฒนาโคริงการิในคริั�งนี�
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MORE EXPERIENCE

Multi-component injection moulding: we have a lot to offer you in this regard -  
as a technological pioneer with 55 years of experience! From small to large, from 
hydraulic to electric, with a wide variety of injection unit arrangements - that‘s how 
far our range extends. That‘s what really counts! For us. And in your production.

www.arburg.co.th

Scan and follow 

us on LINE.
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Strengths of the Collaborative Partnership
 The Thin Wall Integra partners contribute their specific  
expertise at every stage of the project to demonstrate 
state-of- the-ar t techno logy to manufacturers of 
thin-walled containers, while also ensuring the necessary 
quality and meeting the tight deadlines of the packaging 
industry.
 In addit ion, the joint project is in l ine with the 
ecological aspects of plastics processing that are so 
important today. The product has a proportion of 55 
per cent recycled material, and its ‘ecological design’ 
enables material savings of up to 35 per cent. Added 
to this are the simplified stackability of the buckets and 
the use of ‘HolyGrail 2.0’ labels, which make it easy to 
recycle the materials used by type.
 The fully automated project system is specifically 
designed for high-performance packaging applications 
that require speed, precision and efficiency, as well as 
ease of maintenance. 

 คุุณจะสามารถทำำาการผลิิตบรรจุภััณฑ์์แบบผนัังบางด้้วยวิธีีทำี�ประหยัด้ 

ใช้้วัสดุ้รีไซเคิุลิให้มีคุุณภัาพสูงสุด้แลิะได้้ผลิผลิิตสูงทำี�สุด้ได้้อย�างไร การจะทำำา 
แบบนัี้ได้้ต้องอาศััยผู้เชี้� ยวช้าญจากหลิายๆ ฝ่� ายใช้้คุวามช้ำ านัาญในัด้้านัทำี� 

แต�ลิะคุนัถนััด้มาผสมผสานักันั ซ่� งสิ� งนัี้ได้้ เกิด้ขึ้่้นัแลิ้วทำี�ประเทำศัฝ่รั� งเศัษในั
 

โคุรงการ Thin Wall Integra โคุรงการคุวามร�วมมือนัี้มีขึ้่้นัเพื�อวัตถุประสงค์ุ 

หลิายประการได้้แก�การแปรรูปวัสดุ้รีไซเคิุลิทำี� มีอยู� เ ป็นัจำานัวนัมากให้เป็นั 

บรรจุภััณฑ์์แบบผนัังบางด้้วยระบบอัตโนัมัติทำั้งระบบ การผลิิตบรรจุภััณฑ์ ์
ให้ได้้คุุณภัาพสูงอย�างสมำ� าเสมอแลิะในัเวลิาทำี�รวด้เร็ว
 ARBURG สาขึ้าในัประเทำศัฝ่รั�งเศัษได้้ร�วมมือกับหลิายบริษัทำในัโคุรงการ  

Thin Wall Integra ไม�ว�าจะเป็นับริษัทำ Collomb ผู้ผลิิตแม�พิมพ์ทำี� เชี้� ยวช้าญ 

ในัด้้านับรรจุภััณฑ์์แบบผนัังบาง บริษัทำเคุรือ Pagès Group ผู้เชี้� ยวช้าญ 

ด้้านัแขึ้นักลิสำาหรับบรรจุภััณฑ์์ บริษัทำ Verstraete ผู้ผลิิตฉลิากแบบ IML  
(In-mould Labelling) บริษัทำ Koch-Technik ผู้เชี้� ยวช้าญด้้านัการลิำาเลิียง 

วัตถุด้ิบ แลิะบริษัทำ Borealis ผู้จัด้หาเม็ด้พลิาสติก โด้ยบริษัทำทำั้งหมด้ได้้ 
ร�วมกันั จัด้ตั้งศัูนัย์บริการแบบคุรบวงจรแลิะร�วมกันัผลิิตถังนัำ้าขึ้นัาด้ 
5 ลิิตรขึ้่้นัมา 

แนวคิิดในการพััฒนาร่วมกัน 
 การจัด้ตั้งศัูนัย์คุรบวงจรเพื�อทำำาการพัฒนัาบรรจุภััณฑ์์แบบผนัังบาง 

ในัคุรั้งนัี้นัั้นัตั้งอยู�บนัแนัวคิุด้ทำี� จะใ ช้้ระบบอัตโนัมัติทำั้ งระบบในัการผลิิต 
โด้ยเราเลิือกใช้้เคุรื�อง Allrounder 720 H แบบไฮบริด้ทำี�มีแม�พิมพ์ 1 ช้� อง 
ใช้้รอบเวลิาในัการผลิิต (Cycle Time) 5 วินัาทีำเทำ�านัั้นั ในัการฉีด้พลิาสติก 
จนัได้้บรรจุภััณฑ์์ออกมา นัอกจากเคุรื� องฉีด้ขึ้่้นัรูปทำี� เราปรับให้ เหมาะสม 

สำาหรับการทำำางานัทำี�รวด้เร็วนัี้แลิ้ว เรายังติด้ตั้งระบบแขึ้นักลิอัตโนัมัติด้้านัขึ้้าง 

ขึ้องเคุรื�องฉีด้ โด้ยระบบแขึ้นักลิฯ นัี้จะทำำาการป้อนัฉลิาก IML เขึ้้าไปในัแม�พิมพ์  
จากนัั้นัหยิบถังทำี�ติด้ฉลิากเรียบร้อยแลิ้วออกจากแม�พิมพ์แลิะเรียงซ้อนับนั 
ถาด้รอง แลิ้วระบบแขึ้นักลิอีกเคุรื�องจะหยิบถังบรรจุภััณฑ์์ทำี� เรียงซ้อนักันัไป 

วางต�อบนัพาเลิทำ การใช้้ระบบแขึ้นักลิสองตัวช้� วยทำำาให้กระบวนัการผลิิตมี 
คุวามคุลิ�องตัวแลิะต�อเนัื�อง ในัขึ้ณะทำี� เม็ด้พลิาสติกรีไซเคุิลิถูกส�งต�อเขึ้้าระบบ 

อย�างต�อเนัื�องด้้วยระบบลิำาเลิียงอัตโนัมัติ 

คิวามแน่นแฟ้้นในการร่วมมือเป็็นพัันธมิตรร่วมกัน 
 พันัธีมิตรจากบริษัทำต�างๆ ทำี�ร�วมมือในัโคุรงการ Thin Wall Integra นัี ้

ได้้ใช้้คุวามเชี้� ยวช้าญทำี�มีในัทำุกๆ ขึ้ั้นัตอนัขึ้องการผลิิต เพื�อสาธีิตเทำคุโนัโลิยี 

ทำี�ลิำ้าสมัยให้กับผู้ผลิิตบรรจุภััณฑ์์แบบผนัังบาง ในัขึ้ณะเดี้ยวกันับรรจุภััณฑ์ ์

ทำี�ผลิิตขึ้่้นัต้องมีคุุณภัาพสูง แลิะทำำาการผลิิตได้้อย�างรวด้เร็วซ่� งเป็นัคุวาม 

ต้องการพื้นัฐานัขึ้องการฉีด้บรรจุภััณฑ์์พลิาสติก    
 นัอกจากนัี้แลิ้วโคุรงการ Thin Wall Integra นัี้ยังสอด้คุลิ้องกับแนัวทำาง 
การรักษาสิ�งแวด้ลิ้อมขึ้องการผลิิตบรรจุภััณฑ์์จากพลิาสติกทำี� ผู้คุนักำาลิังให้ 

คุวามสำาคุัญในัปัจจุบันั บรรจุภััณฑ์์ทำี�ผลิิตขึ้่้นันัี้มีสัด้ส�วนัวัสดุ้รีไซเคุิลิถ่ง 55%  

แลิะการออกแบบบรรจุภััณฑ์์ให้คุวบคุู�ไปกับการรักษาสิ� งแวด้ลิ้อมนัี้ช้� วยให้ 

ประหยัด้เม็ด้พลิาสติกได้้ถ่ง 35% เพิ�มเติมคุือการวางซ้อนับรรจุภััณฑ์์แบบ 
ง�าย แลิะบรรจุภััณฑ์์นัี้ยังใช้้ฉลิาก “HolyGrail 2.0” ซ่� งทำำาให้ง�ายต�อการนัำา 
บรรจุภััณฑ์์กลัิบสู�กระบวนัการรีไซเคุิลิตามประเภัทำขึ้องพลิาสติกนัั้นัๆ การทำี� 

เราออกแบบการผลิิตโด้ยการใช้้ระบบอัตโนัมัติแบบเต็มระบบทำำาให้การผลิิตมี 
คุวามรวด้เร็ว ต�อเนัื�อง แลิะได้้คุุณภัาพขึ้องบรรจุภััณฑ์์ทำี�มีคุุณภัาพสูงแลิะ 

สมำ� าเสมอขึ้อง ช้ิ้นังานั อีกทำั้งยังง�ายต�อการบำารุงรักษา 
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B U S I N E S S  N E W S

The ‘ecological design’ enables material savings 
of up to 35 percent.
บรรจุภััณฑ์์ทำี�ออกแบบโด้ยคุำานั่งถ่งสิ�งแวด้ลิ้อม สามารถประหยัด้ 

เม็ด้พลิาสติกได้้ถ่ง 35%
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far our range extends. That‘s what really counts! For us. And in your production.
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Multifunctional Stainless Steel Washdown
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DF Series Floor Scales 
Economical Floor Scale for Basic Industrial Applications 

Defender® 3000 Stainless Steel
Versatile Bench Scales Meet Basic Industrial Requirements for 
Washdown Applications 
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Defender® 2000 - D24P
Designed for Dependability and 
Durability at a Practical Price!
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Ranger® 2000 Compact Scales
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Defender® 5000 Wash Down Bench Scales
Multifunctional Stainless Steel Washdown

Bench Scale for Standard Industrial Applications

4 NEMA 4X / IP65 washdowm protection

4 1:6,000 - 1:7,500 maximum displayed resolution

4 Stainless-steel indicator, column, pan, load cell and base

4 lb, oz, lb:oz (decimal), kg, and g with Parts Counting software included

4 Backlit LCD display

4 Internal AC power supply or 58-hour internal rechargeable battery (included)

4 Durably Constructed with Stainless Steel  Platform, Frame, IP67 Load Cell and IP68 IndicatorDurably Constructed with Stainless Steel  Platform, Frame, IP67 Load Cell and IP68 Indicator

4 Dot Matrix LCD with white LED backlight Dot Matrix LCD with white LED backlight 

4 Multiple Application Modes and High Storage Capacity for Greater FlexibilityMultiple Application Modes and High Storage Capacity for Greater Flexibility

4

4 OIML Approval 

Ranger® Count 2000 
Compact Counting Scales
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DF Series Floor Scales 
Economical Floor Scale for Basic Industrial Applications 

Defender® 3000 Stainless Steel
Versatile Bench Scales Meet Basic Industrial Requirements for 
Washdown Applications 

4

x 1.5m and also come with maximum capacities of 1500kg or 3000kg. 

4 The top access stainless steel IP65 junction box is protected from dust and water 
and makes adjustments easy when the scale is mounted in its available pit frame.

4 The indicator features a backlit LCD with highly visible 25mm digits, weighing 
modes such as parts counting and weight accumulation, as well as RS232 modes such as parts counting and weight accumulation, as well as RS232 
interface.
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Defender® 2000 - D24P
Designed for Dependability and 
Durability at a Practical Price!
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Ranger® 2000 Compact Scales

4 Red LED Display

4 AC Power (Included) or Rechargeable Battery (Included)

4 Easy Access RS232 Communication Port

4 ABS Housing, ABS Platform with Stainless Steel Inset 

4 110 hours of battery life

4 3 LED (yellow, green, red) checkweighing lights with 
selectable operation and audible signal settings 

4 Transportation handle

Defender® 5000 Wash Down Bench Scales
Multifunctional Stainless Steel Washdown

Bench Scale for Standard Industrial Applications
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4

4

4

4

4

4

Ranger® Count 2000 
Compact Counting Scales

4 30 item librarufunction (stores 12-digit part numbers, average piece weights, 
checkcounting or checkweighing parameters, tare weights and accumulated 
weights or counts

4 Stable and accurate resules within one secondStable and accurate resules within one second

4 3-Window Liquid Crystal Display (LCD ) with Backlight

4 AC Power (Included) or Rechargeable Battery (Included)

4 Easy Access RS232 Communication Port

4 ABS Housing, ABS Platform with Stainless Steel Inset

4 210 hours of battery life

DF Series Floor Scales 
Economical Floor Scale for Basic Industrial Applications 

Defender® 3000 Stainless Steel
Versatile Bench Scales Meet Basic Industrial Requirements for 
Washdown Applications 

4

4

4

4 Sturdy Industrial Design that Can Stand Up to the Rigors of Sturdy Industrial Design that Can Stand Up to the Rigors of 
Industrial Weighing

4 Easy-to-Read Red LED Display Can Be Viewed in Even the Easy-to-Read Red LED Display Can Be Viewed in Even the 
Dimmest Industrial ConditionsDimmest Industrial Conditions

4 Versatile Power Capabilities Provide Unrestricted Operation Versatile Power Capabilities Provide Unrestricted Operation 
Wherever Your Weighing Needs AreWherever Your Weighing Needs Are

Defender® 2000 - D24P
Designed for Dependability and 
Durability at a Practical Price!
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 Actega, the manufacture of coatings, 
inks, additives and sealants for packaging 
indust ry launches a new type of 
coatings that enhance the texture of  
shrink-sleeve film both in the appearance 
and the sense of feeling when caught. 
This substance is based on Hybrid 
AQ-UV Soft Touch Coating and UV 
Wet Touch Coating technologies that 
give the package a wet feeling to the 
surface which is suitable for products  
of beverage bottles or make the surface 
feel sof t which is suitable for the 
moisturized or other luxurious products. 
 “The brand owners are constantly 
looking for ways to differentiate their 

NEW TYPE OF
SHRINK-SLEEVE FILM
AGENT THAT ENHANCES
TOUCH SURFACE. 
สารเคลืือบฉลืากฟิิลื์มหดตััวชนิิดใหม่
ที่่่ช่วยเสริมผิิวสัมผิัส

products for distinctively shown on 
the shelves. And these new coatings  
are designed based on the consumers’ 
experiences and brand image in mind,” 
said Wolfgang Hoffmann, Chief of 
Actega Market ing Management 
Section. 
 In addition to these coatings, Actega 
also offers Silver Inks and Rainbow Silver 
for brands that want a distinctively 
sh iny meta l l i c f in ish wh ich the 
manufacturers can use this type of 
ink instead of metal foil coatings that 
wi l l  make the acqui red packaging 
more recyclable and reduce the waste 
generated from laminating the foil.

 These coatings and inks can work 
in conjunction with other common 
compounds. “Shrink fi lm labels are 
a rapidly growing market due to its  
360-degree container cover property 
and the ab i l i t y to accommodate 
a wide range of packaging shapes. 
We have developed these products 
to make our customers competitive 
and access the business opportunities 
available in this industry.” 
 The latest market research result 
reports that the shrink film market is 
growing at 5.9% from 2021 to 2031 
and wi l l h i t the cei l ing of USD.1 .8 
billion by 2021. 
Source: www.plastic.oie.go.th

	 บริิษััท	Actega	ผู้้�ผู้ลิิตสาริเคลืิอบผู้ิว	หมึึก	
สาริเติมึแต่ง	แลิะสาริปิิดผู้นึึกสำาหริับอุตสาหกริริมึ 
บริริจุุภััณฑ์์	ได�เปิิดตัวสาริเคลิือบชนึิดใหมึ่ท่่ ช่วย 
เสริิมึผิู้วสัมึผู้ัสของฉลิากฟิิลิ์มึหดตัว	(Shrink-
Sleeve)	ทั�งในึด�านึร้ิปิลิักษัณ์แลิะความึร้ิ�สึกเมึื่ อ 
ถู้กจุับ	โดยสารินึ่�อาศััยเทคโนึโลิย่	Hybrid	AQ-UV 
Soft	Touch	Coating	แลิะ	UV	Wet	Touch	
Coating	ซ่ึึ่งช่วยให�ผิู้วของบริริจุุภััณฑ์์มึ่ความึ
ร้ิ�สึก เ ป่ิยก	เหมึาะกับสินึค�าจุำาพวกขวดเคริื่ อง 
ดื่มึ	หริือให�ผู้ิวร้ิ�สึกอ่อนึนุ่ึมึ	เหมึาะกับสินึค�าจุำาพวก 
มึอยเจุอไริเซึ่อริ์หริือสินึค�าหร้ิอื่นึๆ
	 “เจุ�าของแบรินึด์ต่างพยายามึมึองหาวิธี่การิ 
ท่่ จุะ ช่วยสริ�างความึแตกต่างให�กับผู้ลิิตภััณฑ์์ 
ของพวกเขาให�โดดเด่นึขึ�นึมึาบนึชั�นึวางขาย	แลิะ 
สาริเคลิือบผู้ิวตัวใหมึ่เหลิ่านึ่�ถู้กออกแบบมึาโดยมึ่ 
ปิริะสบการิณ์ของผู้้�บริิโภัคแลิะภัาพลิักษัณ์ของ 
แบรินึด์อย้่ในึใจุ”	Wolfgang Hoffmann หััวหัน้้า 
ฝ่่ายบริิหัาริด้้าน้การิตลาด้ของ Actega	กลิ่าว
	 นึอกจุากสาริ เคลิือบ เหลิ่ านึ่� แลิ� ว	Actega	
ยังมึ่หมึึก	Si lver	Inks	แลิะ	Rainbow	Si lver 
สำาหรัิบแบรินึด์ท่่ ต�องการิพื�นึผิู้วโลิหะมัึนึวาวท่่ 

โดดเด่นึ	ซ่ึึ่งผู้้�ผู้ลิิตสามึาริถูใช�หมึึกชนึิดนึ่�แทนึการิ 
เคลิือบฟิอยลิ์ โลิหะ	ช่วยให�บริริจุุภััณฑ์์ท่่ ได�นึั�นึ 
เหมึาะแก่การิริ่ไซึ่เคิลิมึากยิ่ งขึ�นึแลิะช่วยลิดขยะท่่ 

เกิดจุากการิเคลิือบแผู้่นึฟิอยลิ์
	 สาริเคลิือบผู้ิวแลิะหมึึกเหลิ่านึ่�ทำางานึร่ิวมึกับ 
สาริทั่วไปิอื่นึๆ	“ฉลิากฟิิลิ์มึหดตัวเป็ินึตลิาดท่่กำาลิัง
เติบโตอย่างริวดเริ็วจุากคุณสมึบัติในึการิคริอบตัว
ภัาชนึะแบบ	360	องศัา	แลิะสามึาริถูริองริับร้ิปิทริง 
บริริจุุภััณฑ์์ได�หลิากหลิาย	เริาได�พัฒนึาผู้ลิิตภััณฑ์์ 
เหลิ่านึ่� เพื่อให�ลิ้กค�าของเริาสามึาริถูแข่งขันึได�แลิะ 
เข�าถูึงโอกาสทางธุีริกิจุต่างๆ	ท่่มึ่ในึอุตสาหกริริมึนึ่�”
	 ผู้ลิการิวิจุัยตลิาดลิ่าสุดริายงานึว่าตลิาด
ฟิิลิ์มึหดตัวนึั�นึมึ่ อัตริาการิ เติบ โตอย้่ ท่่ 	 5 .9%	
ริะหว่างป่ิ	2564	ถูึง	2574	แลิะมึ่ม้ึลิค่าถูึง	1.8	
พันึลิ�านึเหริ่ยญในึป่ิ	2564
ที่่่มา: www.plastic.oie.go.th
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L A W  M A T E R I A L

 Professor Morgan Alexander and  
a Team of Researchers from the University 
of Nottingham discovered that some 
certain type of polyurethane shapes  
used in medical devices had a property 
to help reduce the adhesion of some  
cer ta in type of bac ter ia in the 
experimental rats and also contributed 
to reducing the size of scars in the 
rats. This discovery could lead to the 
development of new human prosthetic 
materials. In addition, the Team had 
developed the Bactigon, the material 
having the antibacterial property which 
was adopted for use by CamStent 
partner companies to produce urinary 
incontinence cables. 
 In addition, the researchers also 
discovered that the shape of th is 
material ’s surface had an antibacterial 
effect on cells and tissues which, in 
this connection, the Team had worked 
in collaboration with Jan de Boer to 
develop the TopoChip, a small-sized 

RESEARCHERS DISCOVERED
POLYURETHANE SHAPES 
INHIBITING BACTERIAL GROWTH. 
นัักวิิจััยค้้นัพบรููปทรูง Polyurethane ท่�ช่� วิยยับยั �งการูเติิบโติของแบค้ท่เรู่ยได้้

test set for test ing th is proper ty. 
Moreover, the Team had conducted 
the tests on more than 2,176 models 
of surfaces for bacterial adhesion with 
the aim to find the surface patterns 
that could reduce bacterial clustering 
15 times better than smooth surfaces 
inside the body. 
 On the other hand, the Team has 
also used this knowledge to study the 
polymers that can seize and stop the 
virus in an attempt to fight against 
COVID-19 where the gathering of data 
is underway to find material suitable 
for use in the manufac tures of 
sanitary gloves, gowns and masks. 
 After al l , the Team has the aim 
to primarily develop the key core for 
use with specific medical devices and 
environments in various types: such 
as; the catheter in contact with the 
blood should be made of a different 
material than the urethra catheter, etc. 
“We need to use a material that has 

a predictable immune response and 
helps the body to better accept the 
prosthesis.” 
Source: www.plastic.oie.go.th

 Professor Morgan Alexander และ 
ทีีมวิิจััยจัาก University of Nottingham ได้้ 
ค้้นพบวิ่ารููปทีรูงเฉพาะบางแบบของ Polyurethane 
ทีี่ ใช้้ในอุปกรูณ์์การูแพทีย์นั้นมีคุ้ณ์สมบัติิช่้วิยลด้ 
การูเกาะยึด้ของแบค้ทีีเรีูยบางช้นิด้ได้้ในหนูทีด้ลอง 
และยั งมีส่ วิน ช่้วิยลด้ขนาด้รูอยแผลเป็นในหนู 
ซ่ึึ่งการูค้้นพบนี้อาจันำาไปสู่การูพัฒนาวิัสดุ้สำาหรูับ 
อวิัยวิะเทีียมสำาหรูับมนุษย์แบบใหม่ได้้ และทีางทีีม 
ได้้พัฒนาวัิสดุ้ Bactigon ซ่ึึ่งมีคุ้ณ์สมบัติิต้ิานแบค้ทีีเรีูย 
และถููกนำาไปใช้้โด้ยบริูษัทีพันธมิติรู CamStent 
ในการูผลิติเป็นสายสอด้รูะบบปัสสาวิะ
 นอกจัากนี้ นักวิิจััยยังค้้นพบวิ่ารููปทีรูงของ
พ้้นผิวิวิัสดุ้นี้มีผลช่้วิยติ้านแบค้ทีีเรูียในเซึ่ลล์และ 
เน้้อเย้่อ โด้ยทีางทีีมทีำางานรู่วิมกับ Jan de Boer 
ซ่ึึ่งทีำาการูพัฒนาเค้รู้่องม้อ TopoChip ทีี่มีลักษณ์ะ 

เป็นชุ้ด้ทีด้สอบขนาด้เล็กสำาหรัูบใช้้ในการูทีด้สอบ 
คุ้ณ์สมบัติินี้ และทีางทีีมนักวิิจััยได้้ทีำาการูทีด้สอบ 
พ้้นผิวิกว่ิา 2,176 แบบ เพ้่ อดู้การูยึด้เกาะของ 
แบค้ทีีเรีูยโด้ยมีเป้าหมายเพ้่อค้้นหารููปแบบพ้้นผิวิทีี่
ลด้การูเกิด้กลุ่มแบค้ทีีเรูียได้้ด้ีกวิ่าผิวิแบบเรูียบ 15 
เที่าภายในรู่างกาย
 อีกด้้านหนึ่ง ทีางทีีมวิิจััยยังได้้ใช้้ค้วิามรูู้ด้้านนี ้
ในการูศึึกษาวิิจััยหาพอลิเมอรู์ทีี่สามารูถูยึด้จัับและ 
หยุด้ยั้งการูทีำางานของไวิรัูสเพ้่อติ่อสู้กับ COVID-19 
ซ่ึึ่งทีางทีีมอยู่รูะหวิ่างการูรูวิบรูวิมข้อมูลเพ้่ อหา 

วิัสดุ้ทีี่ เหมาะแก่การูนำาไปใช้้ผลิติเป็นถูุงม้อ เส้้อค้ลุม 
และหน้ากากอนามัย
 ที้ายทีี่สุด้แล้วิ ทีางทีีมมีเป้าหมายทีี่จัะพัฒนา 
หลักสำาหรูับใช้้กับอุปกรูณ์์การูแพทีย์และสภาพ 
แวิด้ล้อมทีี่ จัำาเพาะในแบบต่ิางๆ เช่้น สายสอด้ทีี่ 

สัมผัสกับเล้อด้ก็ค้วิรูจัะติ้องผลิติจัากวิัสดุ้ทีี่แติกติ่าง 
จัากสายสอด้ที่อปัสสาวิะ เป็นติ้น “เรูาติ้องการู 
ใช้้วิัสดุ้ทีี่มีการูติอบสนองต่ิอรูะบบภูมิคุ้้มกันอย่าง 
ค้าด้เด้าได้้และมีส่วินช่้วิยให้รู่างกายรูับอวิัยวิะเทีียม 
ได้้ด้ียิ่งขึ้น”
ที่่�มา: www.plastic.oie.go.th
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 Actega, the manufacture of coatings, 
inks, additives and sealants for packaging 
indust ry launches a new type of 
coatings that enhance the texture of  
shrink-sleeve film both in the appearance 
and the sense of feeling when caught. 
This substance is based on Hybrid 
AQ-UV Soft Touch Coating and UV 
Wet Touch Coating technologies that 
give the package a wet feeling to the 
surface which is suitable for products  
of beverage bottles or make the surface 
feel sof t which is suitable for the 
moisturized or other luxurious products. 
 “The brand owners are constantly 
looking for ways to differentiate their 

NEW TYPE OF
SHRINK-SLEEVE FILM
AGENT THAT ENHANCES
TOUCH SURFACE. 
สารเคลืือบฉลืากฟิิลื์มหดตััวชนิิดใหม่
ที่่่ช่วยเสริมผิิวสัมผิัส

products for distinctively shown on 
the shelves. And these new coatings  
are designed based on the consumers’ 
experiences and brand image in mind,” 
said Wolfgang Hoffmann, Chief of 
Actega Market ing Management 
Section. 
 In addition to these coatings, Actega 
also offers Silver Inks and Rainbow Silver 
for brands that want a distinctively 
sh iny meta l l i c f in ish wh ich the 
manufacturers can use this type of 
ink instead of metal foil coatings that 
wi l l  make the acqui red packaging 
more recyclable and reduce the waste 
generated from laminating the foil.

 These coatings and inks can work 
in conjunction with other common 
compounds. “Shrink fi lm labels are 
a rapidly growing market due to its  
360-degree container cover property 
and the ab i l i t y to accommodate 
a wide range of packaging shapes. 
We have developed these products 
to make our customers competitive 
and access the business opportunities 
available in this industry.” 
 The latest market research result 
reports that the shrink film market is 
growing at 5.9% from 2021 to 2031 
and wi l l h i t the cei l ing of USD.1 .8 
billion by 2021. 
Source: www.plastic.oie.go.th

	 บริิษััท	Actega	ผู้้�ผู้ลิิตสาริเคลืิอบผู้ิว	หมึึก	
สาริเติมึแต่ง	แลิะสาริปิิดผู้นึึกสำาหริับอุตสาหกริริมึ 
บริริจุุภััณฑ์์	ได�เปิิดตัวสาริเคลิือบชนึิดใหมึ่ท่่ ช่วย 
เสริิมึผิู้วสัมึผู้ัสของฉลิากฟิิลิ์มึหดตัว	(Shrink-
Sleeve)	ทั�งในึด�านึร้ิปิลิักษัณ์แลิะความึร้ิ�สึกเมึื่ อ 
ถู้กจุับ	โดยสารินึ่�อาศััยเทคโนึโลิย่	Hybrid	AQ-UV 
Soft	Touch	Coating	แลิะ	UV	Wet	Touch	
Coating	ซ่ึึ่งช่วยให�ผิู้วของบริริจุุภััณฑ์์มึ่ความึ
ร้ิ�สึก เ ป่ิยก	เหมึาะกับสินึค�าจุำาพวกขวดเคริื่ อง 
ดื่มึ	หริือให�ผู้ิวร้ิ�สึกอ่อนึนุ่ึมึ	เหมึาะกับสินึค�าจุำาพวก 
มึอยเจุอไริเซึ่อริ์หริือสินึค�าหร้ิอื่นึๆ
	 “เจุ�าของแบรินึด์ต่างพยายามึมึองหาวิธี่การิ 
ท่่ จุะ ช่วยสริ�างความึแตกต่างให�กับผู้ลิิตภััณฑ์์ 
ของพวกเขาให�โดดเด่นึขึ�นึมึาบนึชั�นึวางขาย	แลิะ 
สาริเคลิือบผู้ิวตัวใหมึ่เหลิ่านึ่�ถู้กออกแบบมึาโดยมึ่ 
ปิริะสบการิณ์ของผู้้�บริิโภัคแลิะภัาพลิักษัณ์ของ 
แบรินึด์อย้่ในึใจุ”	Wolfgang Hoffmann หััวหัน้้า 
ฝ่่ายบริิหัาริด้้าน้การิตลาด้ของ Actega	กลิ่าว
	 นึอกจุากสาริ เคลิือบ เหลิ่ านึ่� แลิ� ว	Actega	
ยังมึ่หมึึก	Si lver	Inks	แลิะ	Rainbow	Si lver 
สำาหรัิบแบรินึด์ท่่ ต�องการิพื�นึผิู้วโลิหะมัึนึวาวท่่ 

โดดเด่นึ	ซ่ึึ่งผู้้�ผู้ลิิตสามึาริถูใช�หมึึกชนึิดนึ่�แทนึการิ 
เคลิือบฟิอยลิ์ โลิหะ	ช่วยให�บริริจุุภััณฑ์์ท่่ ได�นึั�นึ 
เหมึาะแก่การิริ่ไซึ่เคิลิมึากยิ่ งขึ�นึแลิะช่วยลิดขยะท่่ 

เกิดจุากการิเคลิือบแผู้่นึฟิอยลิ์
	 สาริเคลิือบผู้ิวแลิะหมึึกเหลิ่านึ่�ทำางานึริ่วมึกับ 
สาริทั่วไปิอื่นึๆ	“ฉลิากฟิิลิ์มึหดตัวเป็ินึตลิาดท่่กำาลิัง
เติบโตอย่างริวดเริ็วจุากคุณสมึบัติในึการิคริอบตัว
ภัาชนึะแบบ	360	องศัา	แลิะสามึาริถูริองริับร้ิปิทริง 
บริริจุุภััณฑ์์ได�หลิากหลิาย	เริาได�พัฒนึาผู้ลิิตภััณฑ์์ 
เหลิ่านึ่� เพื่อให�ลิ้กค�าของเริาสามึาริถูแข่งขันึได�แลิะ 
เข�าถูึงโอกาสทางธุีริกิจุต่างๆ	ท่่มึ่ในึอุตสาหกริริมึน่ึ�”
	 ผู้ลิการิวิจุัยตลิาดลิ่าสุดริายงานึว่าตลิาด
ฟิิลิ์มึหดตัวนึั�นึมึ่อัตริาการิ เติบ โตอย้่ ท่่ 	 5 .9%	
ริะหว่างป่ิ	2564	ถูึง	2574	แลิะมึ่ม้ึลิค่าถูึง	1.8	
พันึลิ�านึเหริ่ยญในึป่ิ	2564
ที่่่มา: www.plastic.oie.go.th
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Flexibility, As Standard
 The f lex ib i l i ty of the Prof i le LS  meta l detectors 
comes in the form of optional hardware and software 
bundles, ready instal led on new machines or as retro-fit 
upgrades to a basic machine at a later date.

Maximizing Quality, Protecting Business
 The optional HACCP Reporting Software Pack ensures 
effect ive contro l through two data logging rout ines , 
the Detection Event Log and the Metal Detector Access 
Log to record al l detection and user events occurr ing 
on the system. Systems can be instal led at all crit ical 
contro l points of the product ion process as part of 
a formal HACCP programme. To further enhance industry 
standard compliance, the Due Dil igence Software pack 
fac i l i t a tes cont ro l of numerous fa i l sa fe systems in 
conjunction with relevant hardware additions.

Informed Decisions with Data and Process Control
 The optional Product Data & Environmental Display, 
Enhanced System Supervision, and Extended Programmable  
Inputs and Outputs software bundles put vital process  
and system data at operators’ fingertips and keep Quality  
Managers informed. Effective decision making is possible  
and process control is maintained.

Flexible Solution to Benefit Business
 The flexibil ity of the Profile LS metal detector from 
METTLER TOLEDO Safeline allows a seamless integration 
within existing production lines and business processes as 
well as adaptability to meet future manufacturer needs.

	 เครื่่� องตรื่วจจับโลหะ	Profi le	และ	Profi le	LS	ใช้้เทคโนโลยีีซอฟต์แวร์ื่ 
ขั้ั้ นสูู งล� าสูุด เพื่่� อให้มีีความีสูามีารื่ถในการื่ตรื่วจจับ โลหะที� มีี ความี ซับ ซ้อน 

หากพิื่จารื่ณาตามีแพื่ลตฟอร์ื่มีขั้องซอฟต์แวร์ื่	Profi le	นั้น	Profi le	LS	เป็็น 
ตัว เล่อกที� สูามีารื่ถป็รื่ับให้ตรื่งกับความีต้องการื่ได้ โดยีให้ความียี่ดหยุี�นใน 

การื่ตรื่วจสูอบแบบเต็มีที� ซ่� งครื่อบคลุมีการื่ใช้้งานและผลิตภััณฑ์์ได้หลากหลายี	
เครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	Profile	LS	ช้� วยีให้ผู้ผลิตสูามีารื่ถป็รื่ับคุณลักษณะให้เหมีาะ
กับขั้ั้นตอนการื่ทำางานและเป็็นไป็ตามีความีต้องการื่ในภัาคธุุรื่กิจขั้องตน

มาตรฐานสููงสูุด เป็็นมาตรฐาน
	 องค์ป็รื่ะกอบพื่่้นฐานขั้องรื่ะบบ	Profile	LS	จะเหมี่อนกับเครื่่�องตรื่วจจับ	Profile	
กล�าวค่อ	เป็็นเครื่่�องตรื่วจจับโลหะป็รื่ะสูิทธุิภัาพื่สููงแบบลำ้า	หน้าที�ช้� วยีเพื่ิ�มีความี

 

สูามีารื่ถสููงสูุดในการื่ตรื่วจจับสูิ�งป็นเป้่็อนจำา	พื่วกโลหะ	สูิ�งป็นเป้่็อนอันได้แก�เหล็ก	 

วัสูดุที�ไมี�ใช้� เหล็ก	และสูแตนเลสูที�ไมี�มีีคุณสูมีบัติทางแมี�เหล็กซ่� งยีากต�อการื่ตรื่วจจับ 

สูามีารื่ถถูกตรื่วจพื่บและกำาจัดออกจากขัั้้นตอนการื่ผลิตอยี�างมีีป็รื่ะสิูทธุิภัาพื่ 
การื่เพื่ิ�มีป็รื่ะสิูทธิุภัาพื่การื่ใช้้งานกับรื่ะบบสูายีพื่านลำา	เลียีง	รื่ะบบ	Profile	และ 
Profile	LS	จ่งมีีการื่ป็รัื่บความีถี� เป็็นแบบคงที� 	สูองหรื่่อหลายีความีถี� ได้	เพื่่�อให้
สูามีารื่ถตรื่วจสูอบผลิตภััณฑ์์ที�แตกต�างกันได้อยี�างกว้างขั้วาง	แม้ีผลิตภััณฑ์์นั้น 
จะมีีค�าการื่นำาไฟฟ้าสููงหรื่่อค�าความีช้่้นสููง	โดยีเฉพื่าะการื่ใช้้งานในอุตสูาหกรื่รื่มี 
นมีและเครื่่�องด่�มี

ความสูามารถในการตรวจจับที่่�ไวและเพิ่่�มขึ้้�น
	 รื่ะดับความีไวในการื่ตรื่วจจับสูามีารื่ถป็รัื่บให้เพื่ิ�มีขั้่้นได้โดยีอาศััยีอัลกอริื่ท่มี 
ขั้องซอฟต์แวรื่์	ซ่� งจะช้� วยีลดผลกรื่ะทบขั้องสูัญญาณที�ไมี�ต้องการื่จากผลิตภััณฑ์์ 

และสูิ� งแวดล้อมี	และการื่ใช้้เทคโนโลยีีหลายีช้� องสูัญญาณแบบอัจฉรื่ิยีะ	การื่ 
ตรื่วจสูอบสูภัาวะซ่� งช้� วยีให้การื่ตรื่วจสูอบสู�วนป็รื่ะกอบขั้องเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ 

เ ป็็นไป็อยี�างสูมีำ� า เสูมีอ	และแจ้งเต่อนล�วงหน้าในกรื่ณีที� เกิดขั้้อผิดพื่ลาดที� ลด
 

เวลาการื่ทำางานขั้องรื่ะบบโดยีไมี�จำาเป็็นถ่อเป็็นมีาตรื่ฐาน

ความยืืดหยุื�น เป็็นมาตรฐาน
	 ความียี่ดหยุี�นขั้องเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	Profile	LS	จะอยูี�ในรูื่ป็ขั้องชุ้ดฮารื่์ด
แวรื่์และซอฟต์แวรื่์ที�มีีให้เล่อก	โดยีพื่รื่้อมีติดตั้งลงในเคร่ื่�องจักรื่เครื่่�องใหมี�	หรื่่อ
อัพื่เกรื่ดเพื่่�อดัดแป็ลงใหมี�ในเครื่่�องจักรื่พื่่้นฐานในภัายีหลังก็ได้

การเพิ่่�มคุณภาพิ่สููงสูุด การป็กป็� องธุุรก่จ
	 ชุ้ดซอฟต์แวร์ื่การื่รื่ายีงาน	HACCP	เสูริื่มี	ช้� วยีให้การื่ควบคุมีมีีป็รื่ะสิูทธิุภัาพื่ 
ด้วยีวงรื่อบการื่บันท่กขั้้อ มูีลสูองแบบ	ค่อ	บันท่ก เหตุการื่ณ์การื่ตรื่วจจับ 
(Detection	Event	Log)	และบันท่กการื่เขั้้าใช้้งานเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	(Metal	
Detector	Access	Log)	ซ่� งบันท่กเหตุการื่ณ์การื่ตรื่วจจับและเหตุการื่ณ์ที� เกิด 

จากการื่ใช้้งานรื่ะบบขั้องผู้ใช้้ทั้งหมีด	โดยีสูามีารื่ถติดตั้งรื่ะบบไว้ในทุกจุดควบคุมี 
วิกฤติที�สูำาคัญขั้องกรื่ะบวนการื่การื่ผลิต	ซ่� งถ่อเป็็นสู�วนขั้องโป็รื่แกรื่มี	HACCP 

ตามี รูื่ป็แบบ	 เพื่่� อให้ บรื่รื่ ลุขั้้ อป็ฏิิ บั ติ ตามีมีาตรื่ฐาน อุตสูาหกรื่รื่มี เพื่ิ� มี เติ มี	 

ชุ้ดซอฟต์แวร์ื่	Due	Di l igence	Software	จะอำานวยีความีสูะดวกในการื่ 
ควบคุมีรื่ะบบป้็องกันที�หลากหลายีที� เกี�ยีวขั้้องกับสู�วนฮารื่์ดแวรื่์เพื่ิ�มีเติมีที� เกี�ยีวขั้้อง

 

 
การตัดสู่นใจโดยือาศััยืการควบคุมขึ้้อมูลและกระบวนการที่ำางาน
	 ชุ้ดซอฟต์แวรื่์	Product	Data	&	Environmental	Display,	Enhanced	
System	Supervision	และ	Extended	Programmable	Inputs	and	Outputs	 
จะใสู�ขั้้อมูีลรื่ะบบและกรื่ะบวนการื่ที�สูำาคัญที� ผู้ใช้้งานสูั�งการื่	และแจ้งให้ผู้จัดการื่ 

ด้านคุณภัาพื่ได้ทรื่าบ	จ่งสูามีารื่ถตัดสูินใจได้อยี�างมีีป็รื่ะสูิทธุิภัาพื่	และการื่ควบคุมี
กรื่ะบวนการื่ทำางานยีังคงอยูี�

โซลูชัั่�นสู์ที่่�ม่ความยืืดหยุื�นชั่� วยืให้เก่ดความได้เป็ร่ยืบในธุุรก่จ
 ความียี่ดหยุี�นขั้องเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	Profile	LS	จาก	METTLER	TOLEDO	
Safeline	มีีสู�วนช้� วยีให้สูามีารื่ถติดตั้งเขั้้ากับสูายีการื่ผลิตและกรื่ะบวนการื่ทาง 
ธุุรื่กิจได้อยี�างรื่าบรื่่�น	รื่วมีทั้งมีีความีสูามีารื่ถในการื่ป็รื่ับให้เหมีาะกับความีต้องการื่ 
ในอนาคตขั้องผู้ผลิตได้อีกด้วยี
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s m a r t  m a c h i n e r y

 Profile and Profile LS metal detectors use the latest 
in advanced software technology to provide sophisticated 
metal detection capability. Based on the Profile software 
platform, Profile LS is a customizable solution offering total 
inspection flexibility for a wide range of applications and 
products. Profile LS metal detectors provide manufacturers 
with the ability toconfigure feature sets to suit their
processes and grow alongside their business needs. 

Highest Standards, As Standard
 The fundamental elements of Profile LS are the same 
as Profile detectors an advanced, high performance metal
detector providing the ult imate in metal contaminate 
detect ion capabi l i ty. Contamination, including ferrous, 
non-ferrous metals and stainless steel even non-magnetic 
grades which are notoriously difficult to detect are readily 
identified enabling them to be removed efficiently from 
the manufacturing process.
 Optimized for conveyorized applications, the Profile 
and Profile LS range comes in fixed, dual or multi frequency 
configurations to inspect widely differing products, even 
those with high conductivity or moisture content especially 
applicable to the Dairy and Beverages industries.

Sensitive, Enhanced Detection Capability
 Detect ion Sens i t iv i ty leve ls are enhanced on the 
detectors through a software algorithm that significantly 

 The product inspection requirements of every business are different, depending on type of product, 
application, packaging type and local legislative requirements. Flexible metal detectors with customizable 
software options provide an adaptable solution to the varying needs of manufacturing companies within 
the Dairy and Beverages industries.

 ความต้้องการในการต้รวจสอบผลิิต้ภััณฑ์์มีความแต้กต่้างกันไปต้ามแต่้ลิะภัาคธุุรกิจ ทัั้ �งนี�ขึ้้�นอยู่่่กับประเภัทั้ขึ้องผลิิต้ภััณฑ์์ การประยุู่กต์้ใช้�งาน 
ประเภัทั้บรรจุภััณฑ์์ แลิะขึ้้อกำา หนดทั้างกฏหมายู่ในทั้้องถ่ิิ่น เคร่่องต้รวจจับโลิหะทั้ี่มีความยู่่ดหยุู่่นพร้อมทั้างเลิ่อกซอฟต้์แวร์ทั้ี่สามารถิ่ปรับ

 

ได้ต้ามความต้้องการจะช่้วยู่ให้บริษััทั้ผ่้ผลิิต้ในภัาคอุต้สาหกรรมนม แลิะเคร่่องด่่ม สามารถิ่ปรับเปลิี่ยู่นการใช้� งานให้เหมาะสมกับความ 

ต้้องการขึ้องต้นได้ดียู่ิ่งขึ้้�น

FLEXIBLE PRODUCT INSPECTION
TO MEET EXACT BUSINESS NEEDS
การตรวจสอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มี่ความียืืดหย่ื�น 
ตรงตามความต้องการทางธุุรกิจ

reduces the impact of unwanted envi ronmenta l and 
product signals, and the use of intelligent multi-channel  
technology. ConditionMonitoring, which  constantly monitors 
the metal detector components and issues early warnings  
in advance of actual failure reducing unnecessary down-time, 
comes as standard.



Asia-Pacific PLAS&PACK 27 

Flexibility, As Standard
 The f lex ib i l i ty of the Prof i le LS  meta l detectors 
comes in the form of optional hardware and software 
bundles, ready instal led on new machines or as retro-fit 
upgrades to a basic machine at a later date.

Maximizing Quality, Protecting Business
 The optional HACCP Reporting Software Pack ensures 
effect ive contro l through two data logging rout ines , 
the Detection Event Log and the Metal Detector Access 
Log to record al l detection and user events occurr ing 
on the system. Systems can be instal led at all crit ical 
contro l points of the product ion process as part of 
a formal HACCP programme. To further enhance industry 
standard compliance, the Due Dil igence Software pack 
fac i l i t a tes cont ro l of numerous fa i l sa fe systems in 
conjunction with relevant hardware additions.

Informed Decisions with Data and Process Control
 The optional Product Data & Environmental Display, 
Enhanced System Supervision, and Extended Programmable  
Inputs and Outputs software bundles put vital process  
and system data at operators’ fingertips and keep Quality  
Managers informed. Effective decision making is possible  
and process control is maintained.

Flexible Solution to Benefit Business
 The flexibil ity of the Profile LS metal detector from 
METTLER TOLEDO Safeline allows a seamless integration 
within existing production lines and business processes as 
well as adaptability to meet future manufacturer needs.

	 เครื่่� องตรื่วจจับโลหะ	Profi le	และ	Profi le	LS	ใช้้เทคโนโลยีีซอฟต์แวร์ื่ 
ขั้ั้ นสูู งล� าสูุด เพื่่� อให้มีีความีสูามีารื่ถในการื่ตรื่วจจับ โลหะที� มีี ความี ซับ ซ้อน 

หากพิื่จารื่ณาตามีแพื่ลตฟอร์ื่มีขั้องซอฟต์แวร์ื่	Profi le	นั้น	Profi le	LS	เป็็น 
ตัว เล่อกที� สูามีารื่ถป็รื่ับให้ตรื่งกับความีต้องการื่ได้ โดยีให้ความียี่ดหยุี�นใน 

การื่ตรื่วจสูอบแบบเต็มีที� ซ่� งครื่อบคลุมีการื่ใช้้งานและผลิตภััณฑ์์ได้หลากหลายี	
เครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	Profile	LS	ช้� วยีให้ผู้ผลิตสูามีารื่ถป็รัื่บคุณลักษณะให้เหมีาะ
กับขั้ั้นตอนการื่ทำางานและเป็็นไป็ตามีความีต้องการื่ในภัาคธุุรื่กิจขั้องตน

มาตรฐานสููงสูุด เป็็นมาตรฐาน
	 องค์ป็รื่ะกอบพื่่้นฐานขั้องรื่ะบบ	Profile	LS	จะเหมี่อนกับเครื่่�องตรื่วจจับ	Profile	
กล�าวค่อ	เป็็นเครื่่�องตรื่วจจับโลหะป็รื่ะสูิทธุิภัาพื่สููงแบบลำ้า	หน้าที�ช้� วยีเพื่ิ�มีความี

 

สูามีารื่ถสููงสูุดในการื่ตรื่วจจับสูิ�งป็นเป้่็อนจำา	พื่วกโลหะ	สูิ�งป็นเป้่็อนอันได้แก�เหล็ก	 

วัสูดุที�ไมี�ใช้� เหล็ก	และสูแตนเลสูที�ไมี�มีีคุณสูมีบัติทางแมี�เหล็กซ่� งยีากต�อการื่ตรื่วจจับ 

สูามีารื่ถถูกตรื่วจพื่บและกำาจัดออกจากขัั้้นตอนการื่ผลิตอยี�างมีีป็รื่ะสิูทธุิภัาพื่ 
การื่เพื่ิ�มีป็รื่ะสิูทธิุภัาพื่การื่ใช้้งานกับรื่ะบบสูายีพื่านลำา	เลียีง	รื่ะบบ	Profile	และ 
Profile	LS	จ่งมีีการื่ป็รัื่บความีถี� เป็็นแบบคงที� 	สูองหรื่่อหลายีความีถี� ได้	เพื่่�อให้
สูามีารื่ถตรื่วจสูอบผลิตภััณฑ์์ที�แตกต�างกันได้อยี�างกว้างขั้วาง	แม้ีผลิตภััณฑ์์นั้น 
จะมีีค�าการื่นำาไฟฟ้าสููงหรื่่อค�าความีช้่้นสููง	โดยีเฉพื่าะการื่ใช้้งานในอุตสูาหกรื่รื่มี 
นมีและเครื่่�องด่�มี

ความสูามารถในการตรวจจับที่่�ไวและเพิ่่�มขึ้้�น
	 รื่ะดับความีไวในการื่ตรื่วจจับสูามีารื่ถป็รัื่บให้เพื่ิ�มีขั้่้นได้โดยีอาศััยีอัลกอริื่ท่มี 
ขั้องซอฟต์แวรื่์	ซ่� งจะช้� วยีลดผลกรื่ะทบขั้องสูัญญาณที�ไมี�ต้องการื่จากผลิตภััณฑ์์ 

และสูิ� งแวดล้อมี	และการื่ใช้้เทคโนโลยีีหลายีช้� องสูัญญาณแบบอัจฉรื่ิยีะ	การื่ 
ตรื่วจสูอบสูภัาวะซ่� งช้� วยีให้การื่ตรื่วจสูอบสู�วนป็รื่ะกอบขั้องเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ 

เ ป็็นไป็อยี�างสูมีำ� า เสูมีอ	และแจ้งเต่อนล�วงหน้าในกรื่ณีที� เกิดขั้้อผิดพื่ลาดที� ลด
 

เวลาการื่ทำางานขั้องรื่ะบบโดยีไมี�จำาเป็็นถ่อเป็็นมีาตรื่ฐาน

ความยืืดหยุื�น เป็็นมาตรฐาน
	 ความียี่ดหยุี�นขั้องเคร่ื่�องตรื่วจจับโลหะ	Profile	LS	จะอยูี�ในรูื่ป็ขั้องชุ้ดฮารื่์ด
แวรื่์และซอฟต์แวรื่์ที�มีีให้เล่อก	โดยีพื่รื่้อมีติดตั้งลงในเคร่ื่�องจักรื่เครื่่�องใหมี�	หรื่่อ
อัพื่เกรื่ดเพื่่�อดัดแป็ลงใหมี�ในเครื่่�องจักรื่พื่่้นฐานในภัายีหลังก็ได้

การเพิ่่�มคุณภาพิ่สููงสูุด การป็กป็� องธุุรก่จ
	 ชุ้ดซอฟต์แวร์ื่การื่รื่ายีงาน	HACCP	เสูริื่มี	ช้� วยีให้การื่ควบคุมีมีีป็รื่ะสิูทธิุภัาพื่ 
ด้วยีวงรื่อบการื่บันท่กขั้้อ มูีลสูองแบบ	ค่อ	บันท่ก เหตุการื่ณ์การื่ตรื่วจจับ 
(Detection	Event	Log)	และบันท่กการื่เขั้้าใช้้งานเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	(Metal	
Detector	Access	Log)	ซ่� งบันท่กเหตุการื่ณ์การื่ตรื่วจจับและเหตุการื่ณ์ที� เกิด 

จากการื่ใช้้งานรื่ะบบขั้องผู้ใช้้ทั้งหมีด	โดยีสูามีารื่ถติดตั้งรื่ะบบไว้ในทุกจุดควบคุมี 
วิกฤติที�สูำาคัญขั้องกรื่ะบวนการื่การื่ผลิต	ซ่� งถ่อเป็็นสู�วนขั้องโป็รื่แกรื่มี	HACCP 

ตามี รูื่ป็แบบ	 เพื่่� อให้ บรื่รื่ลุ ขั้้ อป็ฏิิ บั ติ ตามีมีาตรื่ฐาน อุตสูาหกรื่รื่มี เพื่ิ� มี เติ มี	 

ชุ้ดซอฟต์แวร์ื่	Due	Di l igence	Software	จะอำานวยีความีสูะดวกในการื่ 
ควบคุมีรื่ะบบป้็องกันที�หลากหลายีที� เกี�ยีวขั้้องกับสู�วนฮารื่์ดแวรื่์เพื่ิ�มีเติมีที� เกี�ยีวขั้้อง

 

 
การตัดสู่นใจโดยือาศััยืการควบคุมขึ้้อมูลและกระบวนการที่ำางาน
	 ชุ้ดซอฟต์แวรื่์	Product	Data	&	Environmental	Display,	Enhanced	
System	Supervision	และ	Extended	Programmable	Inputs	and	Outputs	 
จะใสู�ขั้้อมูีลรื่ะบบและกรื่ะบวนการื่ที�สูำาคัญที� ผู้ใช้้งานสูั�งการื่	และแจ้งให้ผู้จัดการื่ 

ด้านคุณภัาพื่ได้ทรื่าบ	จ่งสูามีารื่ถตัดสูินใจได้อยี�างมีีป็รื่ะสูิทธุิภัาพื่	และการื่ควบคุมี
กรื่ะบวนการื่ทำางานยีังคงอยูี�

โซลูชัั่�นสู์ที่่�ม่ความยืืดหยุื�นชั่� วยืให้เก่ดความได้เป็ร่ยืบในธุุรก่จ
 ความียี่ดหยุี�นขั้องเครื่่�องตรื่วจจับโลหะ	Profile	LS	จาก	METTLER	TOLEDO	
Safeline	มีีสู�วนช้� วยีให้สูามีารื่ถติดตั้งเขั้้ากับสูายีการื่ผลิตและกรื่ะบวนการื่ทาง 
ธุุรื่กิจได้อยี�างรื่าบรื่่�น	รื่วมีทั้งมีีความีสูามีารื่ถในการื่ป็รื่ับให้เหมีาะกับความีต้องการื่ 
ในอนาคตขั้องผู้ผลิตได้อีกด้วยี
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พััฒนามาตรฐานให้้แก่่ห้้องปฏิิบััติก่ารทดสอบัต่างๆ 
ภายในประเทศด้วยก่ารจััดเปรียบัเทียบัผลก่าร 
วัดผ่านโปรแก่รมทดสอบัความชำำ านาญเพั่่อประเมิน 
สมรรถนะของห้้องปฏิิบัั ติก่าร ตามมาตรฐาน 
ISO/ IEC 17025 และผลิตวัสดุอ้ างอิงรับัรอง 
(Cer t i f i ed Reference Mater ia l ,  CRM)
ในก่ารตรวจัสอบัความถูก่ต้อง แม่นยำาของวิธีีวัด 
(http://www.nimt.or.th/pt/?fbclid=IwAR3sGbO 
CH40CcmFx2e4MT6v3gC9AJwRuP54chWDy 
gLXEYPq9PFMK6WdcOAg) ซ่่ึ่งปัจัจุับัันห้้องปฏิิบััติ 
ก่ารทดสอบัด้านอาห้ารฮาลาลในประ เทศไทย 
ที่ ได้เข้าร่วมเปรียบัเทียบัผลก่ารวัด ผ่านโปรแก่รม 
ทดสอบัความชำำ านาญเพ่่ัอประเมินสมรรถนะของ 
ห้้องปฏิิบััติก่าร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และใช้ำวัสดุอ้างอิงในก่ารตรวจัสอบัความถูก่ต้อง 
ได้แก่่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุัฬาลงก่รณ์์ 
มห้าวิทยาลัย 

มว. พััฒนากระบวนการพัิสููจน์มาตรฐานท่ี่� 
ที่ันสูมัยและวัสูดุุอ้้างอ้ิงที่่�สูากลยอ้มรับ
 ก่ลุ่มงานวิเคราะห์้ชีำวภาพั ฝ่่ายเคมีและชีำวภาพั 
มว. ให้้บัริก่ารตรวจัวัดก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มู 
ด้วยเทคนิค qPCR  และ dPCR ก่ารจััดเปรียบัเทียบั 
ผลก่ารวัดภายในประ เทศ รวมไปถ่งก่ารผลิต 
วัสดุอ้างอิงรับัรอง เพั่่อใช้ำในก่ารตรวจัสอบัก่าร 
ปนเป้่อนของเน่้อห้มูทั้งในก่ลุ่มของเน่้อสดและก่ลุ่ม 
อาห้ารแปรรูป ทั้งในรูปแบับัของ DNA Solution  
และ Matrix และยังได้มีความร่วมม่อก่ับัสถาบััน 
มาตรวิทยาแห่้งชำาติตุรกี่ จััดทำาก่ารเปรียบัเทียบั 
ผลก่ารวัดก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในเน่้อวัวใน 
รูปแบับัของอาห้ารแปรรูปให้้ก่ับัสถาบัันมาตรวิทยา 
ต่างๆ ทั่วโลก่ (CCQM K86.d/P113.5 Relative  
quantification of genomic DNA fragments  
extracted from protein rich matrix) และมี 
ความร่วมม่อในโครงก่ารพััฒนาวิธีีและผลิตวัสดุ 
อ้ างอิ งที่ ใ ช้ำ ในก่ารจัำาแนก่ เน่้ อสัตว์ ชำนิดต่ างๆ 
เพั่่ อ เพัิ่ มศัก่ยภาพัและความสามารถให้้ กั่บัห้้อง 

ปฏิิบัั ติก่ารทดสอบัด้านอาห้ารในประเทศในก่าร 
ตรวจัสอบัก่ารปนเป้่อนของเน่้อสัตว์ชำนิดต่างๆ 
เป็นก่ารเพัิ่มความมั่นใจัทั้งผู้บัริโภคภายในประเทศ 

และก่ารส่งออก่ไปต่างประเทศ 
 สำาห้รับัข้อมูลเพัิ่ มเติมสามารถสอบัถามได้ที่ 

งานบัริห้ารงานลูก่ค้าสัมพัันธ์ี ก่ลุ่มงานพััฒนา 
ธุีรก่ิจัสถาบัันมาตรวิทยาแห้่งชำาติ โที่ร 0 2577 
5100 ต�อ้ 3101-3103

results including the productions of  
CRM for use in detec t ing pork 
contamination in both fresh meats and  
processed food groups Both in the form 
of DNA solution and matrix as well as 
cooperating with the Turkish National  
Metrology Institute to compare the results 
of pork contamination measurements 
in beefs in the form of the processed  
foods for  Metrology Institutes worldwide 
(CCQM K86.d/P113.5 Relative quantification 
of genomic DNA fragments extracted 
f rom prote in r ich matr ix) and the 
cooperation in the project to develop 
methodologies and produce the CRM 
for use in classifying different types of 
meats to increase the potentiality and 
capability for food testing laboratories  
in the country in detecting contamination 
of various types of meats. This move is to 
increase the confidence in both the domestic 
consumers and international exports. 
 For more information in this regard, 
you may make inquiries to the Customer 
Relations Management, National Institute 
of Metrology Business Development 
Group, at Telephone No. 0 2577 5100, 
Extension 3101-3103. 

 จัาก่ก่ารที่ สำา นัก่งานคณ์ะก่รรมก่ารก่ลาง
อิสลามแห้่งประ เทศไทย ออก่ประก่าศว่ าพับั 
DNA ห้มูในตัวอย่ างผลิตภัณ์ฑ์์ลูก่ ช้ิำน เน่้ อวัว 
ห้ลังจัาก่ก่ารตรวจัวิ เคราะห้์ทางวิทยาศาสตร์ 
ห้า DNA ห้มู ซ่่ึ่งผลก่ารทดสอบัทางวิทยาศาสตร์ 
ตรวจัพับัสารพัันธุีก่รรม (DNA) ของห้มูในตัวอย่าง 
ที่ส่งตรวจั
 ปัญห้าก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในเน่้อสดชำนิด 
อ่่นห้ร่อก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในก่ลุ่มอาห้ารแปรรูป 

เป็นปัญห้าสำาคัญที่ส่งผลต่อก่ลุ่มผู้บัริโภคภายใน 
ประเทศ และก่ารส่งออก่อาห้ารฮาลาลของประเทศไทย 
ด้วยเห้ตุผลทั้งทางด้านสุขภาพัและ/ห้ร่อด้านศาสนา  
อีก่ทั้งยังมีก่ฎและข้อบัังคับัในก่ารส่งออก่ผลิตภัณ์ฑ์ ์
ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก่ ด้วยเห้ตุนี้ประเทศไทย 
จั่งจัำาเป็นต้องพััฒนาโครงสร้างพั่้นฐานด้านคุณ์ภาพั 
เพั่่อรองรับัก่ารตรวจัสอบัก่ารปนเป้่อนด้วยวิธีีที่มี 

ความถูก่ต้องและเช่่ำอถ่อได้

เที่คนิคการตรวจวัดุสูารพัันธุุกรรมขอ้งเน้�อ้หมู
 ในปัจัจุับััน เทคนิคที่ ใ ช้ำ ในก่ารตรวจัวัดสาร
พััน ธุีก่รรมของเน่้ อห้มู ได้ แ ก่่ เทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction), LAMP (Loop 
Mediated Isothermal Amplification, qPCR 
(Quantitative Real Time Polymerase Chain 
Reaction) และ dPCR (Digital Polymerase  
Chain Reaction) โดยที่ เทคนิคก่ารวัดสารพัันธุีก่รรม 
ของเน่้อห้มูด้วยเทคนิค PCR และ LAMP เป็นก่าร 
ตรวจัวัดสารพัันธุีก่รรมในเชิำงคุณ์ภาพั (Qualitative 
Measurement) ในขณ์ะที่  qPCR และ dPCR 
สามารถตรวจัวัดสารพัันธุีก่รรมของเน่้อห้มูในเชิำง
ปริมาณ์ (Quantitative Measurement)

มว. พัร้อ้มช่� วยเหล้อ้ห้อ้งปฏิิบัติการที่ดุสูอ้บ 
ดุ้ านอ้าหารขอ้งไที่ยให้ม่ศัักยภาพัในการ 
ตรวจสูอ้บ เพั้�อ้สู�งเสูริมการพััฒนาดุ้านเศัรษฐกิจ 
อุ้ตสูาหกรรมอ้าหารในประเที่ศัไที่ยให้ม่ความ
ถููกต้อ้ง และน�าเช้่� อ้ถู้อ้ 
 สถาบัันมาตรวิทยาแห้่งชำาติ (มว.) ก่ระทรวง 
ก่ารอุดมศ่ก่ษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตก่รรม  
(อว.) ผู้ ดูแลมาตรฐานก่ารวัดของประเทศไทย  
มีบัทบัาทในก่ารพิัสูจัน์ความถูก่ต้อง แม่นยำาของ 
ก่ระบัวนก่ารวัดและพััฒนามาตรฐานให้้แก่่ห้้อง 
ปฏิิบััติก่าร สอบัเทียบั และทดสอบัภายในประเทศ 
ไปสู่ระดับัสาก่ล ได้คำาน่งถ่งความสำาคัญของก่าร 
แก่้ปัญห้าก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในอาห้ารฮาลาล 
มาโดยตลอด ซ่่ึ่งที่ ผ่านมา มว. โดยก่ลุ่มงาน 

วิเคราะห์้ชีำวภาพั ฝ่่ายเคมีและชีำวภาพั ได้มีก่าร 
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P L A S T I C  T E C H N O L O G Y

 Reference is made to the issuance 
of the Announcements of the Office 
of the Central Islamic Council of Thailand
that pork DNA is found in the sample of 
beef meatball products. After scientific
analysis for pig DNA was conducted, 
result of the scientific testing revealed 
that Deoxyribonucleic Acid (DNA) of 
pigs was detected in the sample sent 
for checking.
 The problem of pork contamination 
in other types of raw meats or in the 
group of processed foods is a critical
problem that af fec ts the domest ic 
consumers and the exports of Halal 
foods in Thailand for both health and/
or re l ig ious reasons as wel l as the 
rules and regulations on the exports 
of products to countries around the 
world. For these reasons, it is essential 
for Thailand to develop the infrastructure
on the aspect of the quality in order to
back up the verification contamination 
with a proper and reliable methodology.

Pork DNA Measurement Techniques
 At present, techniques used in the 
measurements of pork DNA are PCR 
(Polymerase Chain Reaction), LAMP (Loop
Mediated Isotherma l Ampl i f i cat ion ,
qPCR (Quantitative Real Time Polymerase
Cha in Reac t ion) and dPCR (D ig i ta l
Polymerase Chain Reaction). The PCR 
and LAMP are qualitative measurements 
of pork DNA whi le qPCR and dPCR 
can provide quantitative measurement 
of pork DNA. 
 NIMT Ready to Provide Assistance 
on Test Laboratory on Thai Foods for 

NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY OF THAILAND (NIMT) 
READY TO PROVIDE ASSISTANCE ON TEST LABORATORY 
TO SOLVE PROBLEM OF CONTAMINATED PORK DNA WITH 
INTERNATIONALLY ACCEPTABLE TECHNIQUE

มว. พร้อม! ช่วยเหลือห้องปฏิบัติการทดสอบ แก้ปัญหา DNA 
หมูปนเปื� อน ด้วยเทคนิคที่สากลยอมรับ

Verification Potentiality to Enhance Food 
Industr ia l Economy Development in 
Thailand for Accuracy and Reliability:  
 National Institute of Metrology of 
Thai land (NIMT), Ministry of Higher 
Educat ion , Sc ience, Research and
Innovation (MHESI), which oversees the 
measurement standards in Thai land 
plays a role in proving the accuracy
and prec is ion of the measurement
processes and standardization development
for laboratories, calibration and testing 
within the country to meet the international
level, has perpetually taken into account
the importance in solving the problem 
of pork contamination in Halal foods. 
Over in the past, NIMT, by its Biological
Analysis Group, Chemistry and Biological
Section, had developed the standard 
for various testing laboratories in the 
country by comparing the measurement
results through a proficiency testing 
program to assess the performance of 
laboratories in accordance with ISO/IEC 
17025 standard and producing Certified 

Reference Material (CRM) for verifications
on the accuracy and precision of the 
measuring methodology (http://www.
nimt.or.th/pt?fbclid=iWAR3sGbOCH40c
mFx2e4MT6v3gC9AJwRuP54chWDy
gLXEYPq9PFMK6WdcOAg). At present, 
the Halal food testing laboratory in
Tha i land wh ich had taken par t in
comparing the measurement result and 
passed the proficiency testing program 
to assess the laboratory performances 
in accordance with ISO/IEC 17025 and 
used CMR for verifying the accuracy, is 
The Halal Science Center, Chulalongkorn 
University.

NIMT Develops Modern Standard 
Proving Process and Internationally
Acceptable Cer t i f ied Reference
Material (CRM)

Biological Analysis Group, Chemistry 
and Biological Section, NIMT, provides 
pork contaminat ion measurement
services with qPCR and dPCR techniques,
comparison of domestic measurement 
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พััฒนามาตรฐานให้้แก่่ห้้องปฏิิบััติก่ารทดสอบัต่างๆ 
ภายในประเทศด้วยก่ารจััดเปรียบัเทียบัผลก่าร 
วัดผ่านโปรแก่รมทดสอบัความชำำ านาญเพั่่อประเมิน 
สมรรถนะของห้้องปฏิิบัั ติก่าร ตามมาตรฐาน 
ISO/ IEC 17025 และผลิตวัสดุอ้ างอิงรับัรอง 
(Cer t i f i ed Reference Mater ia l ,  CRM)
ในก่ารตรวจัสอบัความถูก่ต้อง แม่นยำาของวิธีีวัด 
(http://www.nimt.or.th/pt/?fbclid=IwAR3sGbO 
CH40CcmFx2e4MT6v3gC9AJwRuP54chWDy 
gLXEYPq9PFMK6WdcOAg) ซ่่ึ่งปัจัจุับัันห้้องปฏิิบััติ 
ก่ารทดสอบัด้านอาห้ารฮาลาลในประ เทศไทย 
ที่ ได้เข้าร่วมเปรียบัเทียบัผลก่ารวัด ผ่านโปรแก่รม 
ทดสอบัความชำำ านาญเพ่่ัอประเมินสมรรถนะของ 
ห้้องปฏิิบััติก่าร ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และใช้ำวัสดุอ้างอิงในก่ารตรวจัสอบัความถูก่ต้อง 
ได้แก่่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุัฬาลงก่รณ์์ 
มห้าวิทยาลัย 

มว. พััฒนากระบวนการพัิสููจน์มาตรฐานที่่� 
ที่ันสูมัยและวัสูดุุอ้้างอ้ิงที่่�สูากลยอ้มรับ
 ก่ลุ่มงานวิเคราะห์้ชีำวภาพั ฝ่่ายเคมีและชีำวภาพั 
มว. ให้้บัริก่ารตรวจัวัดก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มู 
ด้วยเทคนิค qPCR  และ dPCR ก่ารจััดเปรียบัเทียบั 
ผลก่ารวัดภายในประ เทศ รวมไปถ่งก่ารผลิต 
วัสดุอ้างอิงรับัรอง เพั่่อใช้ำในก่ารตรวจัสอบัก่าร 
ปนเป้่อนของเน่้อห้มูทั้งในก่ลุ่มของเน่้อสดและก่ลุ่ม 
อาห้ารแปรรูป ทั้งในรูปแบับัของ DNA Solution  
และ Matrix และยังได้มีความร่วมม่อก่ับัสถาบััน 
มาตรวิทยาแห่้งชำาติตุรกี่ จััดทำาก่ารเปรียบัเทียบั 
ผลก่ารวัดก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในเน่้อวัวใน 
รูปแบับัของอาห้ารแปรรูปให้้ก่ับัสถาบัันมาตรวิทยา 
ต่างๆ ทั่วโลก่ (CCQM K86.d/P113.5 Relative  
quantification of genomic DNA fragments  
extracted from protein rich matrix) และมี 
ความร่วมม่อในโครงก่ารพััฒนาวิธีีและผลิตวัสดุ 
อ้ างอิ งที่ ใ ช้ำ ในก่ารจัำาแนก่ เน่้ อสัตว์ ชำนิดต่ างๆ 
เพั่่ อ เพัิ่ มศัก่ยภาพัและความสามารถให้้ กั่บัห้้อง 

ปฏิิบัั ติก่ารทดสอบัด้านอาห้ารในประเทศในก่าร 
ตรวจัสอบัก่ารปนเป้่อนของเน่้อสัตว์ชำนิดต่างๆ 
เป็นก่ารเพัิ่มความมั่นใจัทั้งผู้บัริโภคภายในประเทศ 

และก่ารส่งออก่ไปต่างประเทศ 
 สำาห้รับัข้อมูลเพัิ่ มเติมสามารถสอบัถามได้ที่ 

งานบัริห้ารงานลูก่ค้าสัมพัันธ์ี ก่ลุ่มงานพััฒนา 
ธุีรก่ิจัสถาบัันมาตรวิทยาแห้่งชำาติ โที่ร 0 2577 
5100 ต�อ้ 3101-3103

results including the productions of  
CRM for use in detec t ing pork 
contamination in both fresh meats and  
processed food groups Both in the form 
of DNA solution and matrix as well as 
cooperating with the Turkish National  
Metrology Institute to compare the results 
of pork contamination measurements 
in beefs in the form of the processed  
foods for  Metrology Institutes worldwide 
(CCQM K86.d/P113.5 Relative quantification 
of genomic DNA fragments extracted 
f rom prote in r ich matr ix) and the 
cooperation in the project to develop 
methodologies and produce the CRM 
for use in classifying different types of 
meats to increase the potentiality and 
capability for food testing laboratories  
in the country in detecting contamination 
of various types of meats. This move is to 
increase the confidence in both the domestic 
consumers and international exports. 
 For more information in this regard, 
you may make inquiries to the Customer 
Relations Management, National Institute 
of Metrology Business Development 
Group, at Telephone No. 0 2577 5100, 
Extension 3101-3103. 

 จัาก่ก่ารที่ สำา นัก่งานคณ์ะก่รรมก่ารก่ลาง
อิสลามแห้่งประ เทศไทย ออก่ประก่าศว่ าพับั 
DNA ห้มูในตัวอย่ างผลิตภัณ์ฑ์์ลูก่ ช้ิำน เน่้ อวัว 
ห้ลังจัาก่ก่ารตรวจัวิ เคราะห้์ทางวิทยาศาสตร์ 
ห้า DNA ห้มู ซ่่ึ่งผลก่ารทดสอบัทางวิทยาศาสตร์ 
ตรวจัพับัสารพัันธุีก่รรม (DNA) ของห้มูในตัวอย่าง 
ที่ส่งตรวจั
 ปัญห้าก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในเน่้อสดชำนิด 
อ่่นห้ร่อก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในก่ลุ่มอาห้ารแปรรูป 

เป็นปัญห้าสำาคัญที่ส่งผลต่อก่ลุ่มผู้บัริโภคภายใน 
ประเทศ และก่ารส่งออก่อาห้ารฮาลาลของประเทศไทย 
ด้วยเห้ตุผลทั้งทางด้านสุขภาพัและ/ห้ร่อด้านศาสนา  
อีก่ทั้งยังมีก่ฎและข้อบัังคับัในก่ารส่งออก่ผลิตภัณ์ฑ์ ์
ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก่ ด้วยเห้ตุนี้ประเทศไทย 
จั่งจัำาเป็นต้องพััฒนาโครงสร้างพั่้นฐานด้านคุณ์ภาพั 
เพั่่อรองรับัก่ารตรวจัสอบัก่ารปนเป้่อนด้วยวิธีีที่มี 

ความถูก่ต้องและเช่่ำอถ่อได้

เที่คนิคการตรวจวัดุสูารพัันธุุกรรมขอ้งเน้�อ้หมู
 ในปัจัจุับััน เทคนิคที่ ใ ช้ำ ในก่ารตรวจัวัดสาร
พััน ธุีก่รรมของเน่้ อห้มู ได้ แก่่  เทคนิค PCR 
(Polymerase Chain Reaction), LAMP (Loop 
Mediated Isothermal Amplification, qPCR 
(Quantitative Real Time Polymerase Chain 
Reaction) และ dPCR (Digital Polymerase  
Chain Reaction) โดยที่ เทคนิคก่ารวัดสารพัันธุีก่รรม 
ของเน่้อห้มูด้วยเทคนิค PCR และ LAMP เป็นก่าร 
ตรวจัวัดสารพัันธุีก่รรมในเชิำงคุณ์ภาพั (Qualitative 
Measurement) ในขณ์ะที่  qPCR และ dPCR 
สามารถตรวจัวัดสารพัันธุีก่รรมของเน่้อห้มูในเชิำง
ปริมาณ์ (Quantitative Measurement)

มว. พัร้อ้มช่� วยเหล้อ้ห้อ้งปฏิิบัติการที่ดุสูอ้บ 
ดุ้ านอ้าหารขอ้งไที่ยให้ม่ศัักยภาพัในการ 
ตรวจสูอ้บ เพั้�อ้สู�งเสูริมการพััฒนาดุ้านเศัรษฐกิจ 
อุ้ตสูาหกรรมอ้าหารในประเที่ศัไที่ยให้ม่ความ
ถููกต้อ้ง และน�าเช้่� อ้ถู้อ้ 
 สถาบัันมาตรวิทยาแห้่งชำาติ (มว.) ก่ระทรวง 
ก่ารอุดมศ่ก่ษา วิทยาศาสตร์ วิจััยและนวัตก่รรม  
(อว.) ผู้ดูแลมาตรฐานก่ารวัดของประเทศไทย  
มีบัทบัาทในก่ารพิัสูจัน์ความถูก่ต้อง แม่นยำาของ 
ก่ระบัวนก่ารวัดและพััฒนามาตรฐานให้้แก่่ห้้อง 
ปฏิิบััติก่าร สอบัเทียบั และทดสอบัภายในประเทศ 
ไปสู่ระดับัสาก่ล ได้คำาน่งถ่งความสำาคัญของก่าร 
แก่้ปัญห้าก่ารปนเป้่อนของเน่้อห้มูในอาห้ารฮาลาล 
มาโดยตลอด ซ่่ึ่งที่ ผ่านมา มว. โดยก่ลุ่มงาน 

วิเคราะห์้ชีำวภาพั ฝ่่ายเคมีและชีำวภาพั ได้มีก่าร 
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The First Touch Turned Out to be 
Successful.
 In 2017 we launched the second 
project together. It was also about 
blow molds for up to 2 L bottles that 
Sairme Mineral Waters Ltd instal led 
at automat ic PET SBM machine of 
European brand . They per fec t ly 
matched the equipment.

The Second Touch Also Turned Out 
to be Successful.
 It was in 2019 when we reached 
the peak. Sairme Mineral Waters Ltd 
chose PET Technologies as a supplier 
of SBM machine. The bottling company 
was looking for alternatives instead of 
the blow molding equipment for small 
bottles that they had.
 Previous successful project for 500 
ml, 1.5 L and 2.0 L molds, carried out 
in 2017, was a strong point in favor 
of PET Technologies. Moreover, we  
developed these bottles design together 
tak ing into account the nature of 
blowing process. Thus, Sairme Mineral 
Waters Ltd obtained both attractive 
and functional PET bottle.
 The th i rd touch , insta l lat ion of 
APF-6004 blow molder, also turned 
out to be successful. Now we continue 
cooperat ion and work together on 
new projects! 

	 แม่่พิิม่พิ์เป่่า	APF-6004	อีีกเครื่่่อีงหนึ่่่งได้้ม่าถึ่ง	
Sakartvelo	(จอีรื่์เจีย)	ซ่่ึ่งเป็่นึ่หนึ่่่ งในึ่สถึานึ่ที่ี่ที่ี่ม่ี
ความ่หลากหลายที่างนิึ่เวศวิที่ยาม่ากท่ีี่สุด้ในึ่โลก	
Sairme	Mineral	Waters	Ltd	นึ่ำาอุีป่กรื่ณ์์ม่า 

ติิด้ต้ิ�งในึ่ใจกลางขอีงรื่ีสอีร์ื่ที่ท่ีี่ม่ีช่่ื่อีเดี้ยวก้นึ่ท่ีี่ใหญ่่
ที่ี่สุด้แห่งหน่่ึ่งในึ่ยุโรื่ป่	เป็่นึ่ดิ้นึ่แด้นึ่แห่งขุนึ่เขาสูงที่ี่ม่ ี

ความ่ลาด้ช้ื่นึ่งด้งาม่	ด้ินึ่แด้นึ่แห่งแม่่นึ่ำ�าภููเขาและนึ่ำ�าพุิ

โดยภาพรวม
	 ธารื่นึ่ำ�า	Sairme	เป็่นึ่ที่ี่ รูื่้จ้กม่าต้ิ�งแต่ิปี่	2436 

ในึ่ภูาษาจอีรื่์เจียช่่ื่อี	“Sairme”	หม่ายถึ่ง	“สถึานึ่ที่ี่ 

ที่ี่กวางอีาศ้ยอียู่”	โด้ยโรื่งงานึ่บรื่รื่จุขวด้ติ้�งอียู่ในึ่ 
รื่้ฐจอีรื่์เจียติะว้นึ่ติกจาก	950	เม่ติรื่	เหนึ่่อีรื่ะด้้บ 
นึ่ำ�าที่ะ เลในึ่รื่ีสอีรื่์ที่	Sairme	โรื่งงานึ่	Modern	
Sairme	Mineral	Waters	Ltd	เปิ่ด้ติ้วในึ่ปี่	2549	
ติ้� ง แติ่ นึ่้� นึ่ม่านึ่ำ�า แรื่่ ขอีง โรื่งงานึ่ ซ่่ึ่งม่ี แคล เ ซีึ่ยม่ 
แม่กนึ่ี เ ซีึ่ยม่	และโซึ่เดี้ยม่ที่ี่ สม่ดุ้ลอีย่างสม่บูรื่ณ์์	 
โด้ยม่ีจำาหนึ่่ายนึ่อีกรื่ีสอีรื่์ที่	และติอีนึ่นึ่ี�คุณ์สาม่ารื่ถึ 
หาด้่่ม่นึ่ำ�าแรื่่ได้้ในึ่	17	ป่รื่ะเที่ศที่้่วโลก!
	 นึ่ี่ค่อีที่ี่ม่าขอีงบรื่รื่จุภู้ณ์ฑ์์	บที่บาที่ใหม่่ขอีงขวด้ 

จะเพิิ่ ม่ข่�นึ่ติาม่รื่ะยะที่าง	ยิ่ งม่ีรื่ะยะที่างรื่ะหว่าง 

โรื่งงานึ่	 Sa i rme	 ก้บแหล่งนึ่ำ�าใกล้ม่าก เที่่ าใด้ 
ติู้คอีนึ่เที่นึ่เนึ่อีรื่์ขนึ่ส่งก็จะยิ่ ง เป่รื่าะบางนึ่้อียลง 
เที่่านึ่้�นึ่	บรื่ิษ้ที่	จ่ง เติิม่สินึ่ค้าลงในึ่แก้วและขวด้ 
PET	อุีป่กรื่ณ์์ท่ีี่พิ้ฒนึ่าโด้ย	PET	Technologies 
ช่ื่วยในึ่การื่ผลิติอีย่างหล้ง

ประโยชน์
	 ไม่่นึ่านึ่ม่านีึ่�	Sairme	Mineral	Waters	Ltd	
ได้้ขยายโรื่งงานึ่ผลิติและติิด้ติ้�งเครื่่่อีงเป่่าลม่	APF-
6004	บรื่ิษ้ที่ได้้ป่รื่ะโยชื่นึ่์อีะไรื่บ้าง?
	 •	 “โซึ่ลูช่้ื่นึ่ส์แบบเบ็ด้เสรื่็จ”	ติ้�งแติ่การื่อีอีกแบบ	
ขวด้	PET	ไป่จนึ่ถึ่งการื่เรื่ิ่ม่ติ้นึ่และที่ด้สอีบการื่ใชื่� 
งานึ่เครื่่่อีงเป่่าลม่	APF-6004	การื่ฝ่ึกอีบรื่ม่เจ้าหน้ึ่าที่ี่ 

ด้้านึ่เที่คนึ่ิคแก่ลูกค้าและบรื่ิการื่หล้งการื่ขาย
	 •	 แม่่พิิม่พ์ิแบบเป่ลี่ ยนึ่เรื่็วช่ื่วยให้ผลิติขวด้ 
ที่้�งหม่ด้ได้้ติ้�งแติ่	500	ม่ิลลิลิติรื่	ถึ่ง	2	ลิติรื่	ด้้วย 
เครื่่่อีงเป่่าลม่เด้ียว	ในึ่เวลาเพิียง	20	นึ่าที่ี	บรื่ิษ้ที่ 
จะเป่ลี่ยนึ่จากรูื่ป่แบบหนึ่่่งไป่อีีกรูื่ป่แบบหนึ่่่ง!
	 •	 ไม่่ม่ีการื่หยุด้ที่ำางานึ่:	ติารื่างการื่บำารุื่งรื่้กษา 
อีนึุ่ญ่าติให้ป่ฏิิบ้ติิติาม่รื่ะหว่างการื่เป่ลี่ ยนึ่กะหรื่่อี 
ว้นึ่หยุด้	ส่วนึ่ป่รื่ะกอีบไฟฟ�าและนิึ่วแม่ติิกขอีงแบรื่นึ่ด์้ 
ยุโรื่ป่	สหรื่้ฐอีเม่ริื่กา	และญ่ี่ ปุ่่นึ่	ช่ื่วยเพิิ่ม่ความ่น่ึ่าเช่่ื่อีถึ่อี

	 ม่าดู้ขวด้ที่ี่ เหม่าะก้บสรื่ีรื่ะนึ่ี�ก้นึ่!	ม่ีความ่โป่รื่่งใส 
ด้้วยโที่นึ่สี เขียวที่ี่ เนึ่้นึ่ถึ่งแหล่งกำาเนึ่ิด้	ชีื่วิติ	และ 
พิล้งงานึ่ติาม่ธรื่รื่ม่ชื่าติิ	ไหล่ขวด้คล้ายก้บหยด้นึ่ำ�า 
ที่ี่ก่อีติ้วสูงบนึ่ภููเขาในึ่ห้วแม่่นึ่ำ�า	น่ีึ่ค่อีท่ีี่ที่ี่ 	Sairme	

 

Mineral	Waters	Ltd	รื่วบรื่วม่นึ่ำ�า	การื่ที่ำาให้ 
ขวด้แคบลงติรื่งกลางขวด้ดู้รื่าวก้บว่าเป็่นึ่แม่่นึ่ำ�า 
ภููเขาที่ี่ ไหลเช่ีื่ยว
	 เที่คโนึ่โลยีป่รื่ะยุกติ์ม่ีบที่บาที่สำาค้ญ่ในึ่การื่ 
ผลิติขวด้นึ่ี� ก ารื่ที่ำาความ่ ร้ื่อีนึ่พิรีื่ฟอีร์ื่ม่อี ย่าง 
เ ข้ ม่ ข้นึ่และการื่รื่ะบายความ่ ร้ื่อีนึ่ด้้ วยอีากาศ 
พิรื่้อีม่ก้นึ่รื่้บป่รื่ะก้นึ่การื่กรื่ะจายอุีณ์หภููม่ิที่ี่สม่ำ่ าเสม่อี 

รื่ะหว่างผนึ่้งด้้านึ่ในึ่และด้้านึ่นึ่อีก	การื่ที่ำาความ่ร้ื่อีนึ่ 
แบบ	8	โซึ่นึ่	และความ่พิรื่้อีม่ในึ่การื่เคล่่ อีนึ่ย้าย 
โคม่ไฟในึ่ติำาแหนึ่่งใด้ๆ	รื่้บป่รื่ะก้นึ่ว่าขวด้ที่ี่ ซ้ึ่บซึ่�อีนึ่ 
ที่ี่ สุด้จะติรื่งติาม่ล้กษณ์ะท่ีี่กำาหนึ่ด้ไว้ 	แ ม้่ว่ าจะ 

เป็่นึ่แบบ	rPET	100%!

หุ้้�นส่่วน
	 คำาพูิด้หนึ่่่งกล่าวว่าการื่เป่็นึ่หุ้นึ่ส่วนึ่ที่ี่ด้ีนึ่้�นึ่เติิบโติ 

ได้้เพิรื่าะผู้คนึ่ติ้อีงการื่พิ่่งพิาก้นึ่และก้นึ่	สิ่ งเด้ียว 

ก้นึ่นึ่ี�เกิด้ข่�นึ่ก้บบรื่ิษ้ที่ในึ่โป่รื่เจคนึ่ี�เป็่นึ่บที่พิิสูจนึ่์
	 รื่ากฐานึ่ขอีงความ่ร่ื่วม่ม่่อีท่ีี่ป่รื่ะสบผลสำาเรื่็จ 
รื่ะหว่าง	PET	Technologies	และ	Sairme	Mineral	
Waters	Ltd	ย้อีนึ่กล้บไป่ในึ่ปี่	2558	บรื่ิษ้ที่บรื่รื่จุ 
ขวด้จ่งม่อีงหาซ้ึ่พิพิลายเอีอีรื่์ที่ี่ ไว้วางใจได้้ขอีง 
แม่่พิิม่พ์ิเป่่าสำาหรื่้บขวด้ขนึ่าด้	6-10	ลิติรื่	PET	
Technologies	ได้้รื่้บความ่สนึ่ใจเนึ่่่อีงจากโรื่งงานึ่ 
ผลิติที่ี่ติิด้ติ้�งเครื่่่อีงแม่ชื่ชีื่นึ่นึ่ิ่ งเซึ่็นึ่เติอีร์ื่แบบ	4,	5	
แกนึ่	และรื่้บป่รื่ะก้นึ่เง่่อีนึ่ไขการื่ส่งม่อีบจ่งไม่่ติ้อีง 
กล่าวถึ่งป่รื่ะสบการื่ณ์์

ส่ัมผััส่แรกประส่บความส่ำาเร็จ
	 ในึ่ปี่	2560	เรื่าเปิ่ด้ติ้วโป่รื่เจคที่ี่ สอีงรื่่วม่ก้นึ่	
และย้งเกี่ยวก้บแม่่พิิม่พ์ิเป่่าสำาหรื่้บขวด้ขนึ่าด้สูงสุด้ 
2	ลิติรื่	ที่ี่	Sairme	Mineral	Waters	Ltd	ติิด้ต้ิ�ง 
ที่ี่ เครื่่่ อีง	PET	SBM	อ้ีติโนึ่ม่้ติิขอีงแบรื่นึ่ด์้ยุโรื่ป่ 

ซ่่ึ่งพิวกเขาเข้าก้นึ่ได้้ด้ีก้บอุีป่กรื่ณ์์

ส่ัมผััส่ครั �งที่่่ส่องก็ประส่บความส่ำาเร็จเช่นกัน
	 ในึ่ปี่	2562	เม่่่ อีเรื่าไป่ถึ่งจุด้สูงสุด้	Sairme	
Mineral	Waters	Ltd	เล่อีก	PET	Technologies	
เป็่นึ่ซ้ึ่พิพิลายเอีอีรื่์เครื่่่อีง	PET	SBM	บรื่ิษ้ที่บรื่รื่จุ 
ขวด้กำาล้งม่อีงหาที่างเล่อีกอี่่ นึ่แที่นึ่อุีป่กรื่ณ์์การื่ 
เป่่าข่�นึ่รูื่ป่สำาหรื่้บขวด้ขนึ่าด้เล็กที่ี่พิวกเขาม่ี
	 โป่รื่เจคท่ีี่ป่รื่ะสบความ่สำาเรื่็จก่อีนึ่หน้ึ่านึ่ี�สำาหรื่้บ
แม่่พิิม่พ์ิขนึ่าด้	500	ม่ล.	1.5	ลิติรื่	และ	2.0	ลิติรื่	
ซ่่ึ่งด้ำา เนึ่ินึ่การื่ในึ่ปี่	2560	เป็่นึ่จุด้แข็งขอีง	PET	 
Technologies	นึ่อีกจากนึ่ี�เรื่าย้งพิ้ฒนึ่าการื่อีอีกแบบ 
ขวด้เหล่านึ่ี� รื่่วม่ก้นึ่โด้ยคำานึ่่งถึ่งธรื่รื่ม่ชื่าติิขอีง 
กรื่ะบวนึ่การื่เป่่า	ด้้งนึ่้�นึ่	Sairme	Mineral	Waters	
Ltd	จ่งได้้รื่้บขวด้	PET	ที่ี่สวยงาม่และใชื่�งานึ่ได้้จรื่ิง
	 สำาหรื่้บส้ม่ผ้สครื่้�ง ท่ีี่สาม่	การื่ติิด้ต้ิ�ง เครื่่่ อีง	
เป่่าลม่	APF-6004	ก็ป่รื่ะสบความ่สำาเรื่็จเช่ื่นึ่ก้นึ่	
ติอีนึ่นึ่ี� เ รื่ าย้ งคงรื่่ วม่ม่่อีและที่ำางานึ่รื่่ วม่ก้นึ่ในึ่ 
โครื่งการื่ใหม่่!

32 Asia-Pacific PLAS&PACK 

S M A R T  M A C H I N E R Y

 Another APF-6004 blow molder has 
reached Sakartvelo (or Georgia), one 
of the world most ecologically diverse 
places in the world. Sairme Mineral 
Waters Ltd brought the equipment and 
installed it in the very heart of one of 
the biggest homonymous resorts in 
Europe. It is the land of high mountains 
with picturesque slopes; the land of 
mountainous rivers and springs.

Overview
 Sairme waters are known since 1893. 
In Georgian the name “Sairme” means  
“the place where deer dwell”. The bottling 
plant is located in the Western Georgia, 
950 m above the sea level, in the Sairme 
resort. Modern Sairme Mineral Waters 
Ltd plant was inaugurated in 2006. 
Since then its spring water, containing  
unique balanced concentration of calcium, 
magnesium and sodium, became available 
far beyond the borders of the resort. 
Now you can enjoy it in 17 countries of 
the world!

APF-6004 BLOW MOLDER:
A NEW PEAK FOR PET TECHNOLOGIES AND SAIRME 
MINERAL WATERS

แม่พิมพ์เป่า APF-6004: ตัวใหม่ล่าสุดส�าหรับเทคโนโลยี PET 
และน�้าแร่ Sairme

 This is where packaging comes in.  
The role of bottle increases with distance. 
The more k i lometers are between 
Sairme plant and final destination of 
water, the less vulnerable the container 
should be. Thus, the company fills its 
products both in glass and PET bottles.  
Equipment developed by PET Technologies 
helps to produce the latter.

Benefits
 Not long ago Sairme Mineral Waters 
Ltd expanded its manufacturing facilities 
and insta l led APF-6004 blow molder.  
What benefits did the company have?
 • “turnkey solution” from PET bottles 
design to start-up and commissioning 
of APF-6004 blow molder, tra in ing of 
customer’s technical staff and aftersales 
service;
 • mold qu ick change permi ts to 
produce the whole range of bottles from 
500 ml to 2 L with one blow molder. In 
just 20 minutes the company switches 
from one format to another!

 • no downt ime: the schedu le of 
maintenance permits to follow it during 
shif t change or days off, electr ic and 
pneumatic components of European, US 
and Japanese brands increase reliability.
 Let ’s look at this ergonomic bottle! It 
is transparent with a tint of green that 
highlights its natural origin, l ife and 
energy. Bot t le shou lders resemble 
a drop that forms high in the mountains,  
in riverhead. This is where Sairme Mineral 
Waters Ltd collects water. Narrowing in 
the center of the bottle looks as if it 
were a swift running mountainous river.
The applied technology plays crucial  
role in the manufacturing of this bottle. 
Intense preform heating and simultaneous 
air-cooling guarantee uniform temperature 
distribution between the inner and outer 
wall . 8-zone heating and availabi l ity 
to move the lamps in any posit ion 
guarantee that the most complex 
bott le wi l l meet the predetermined 
characteristics, even if it is 100% rPET!

Partnership
 A quote says that great partnerships 
thrive because the people need each 
other. The same happens with the 
companies. This project is a proof.
 The roots of fruitful cooperation 
between PET Technologies and Sairme 
Mineral Waters Ltd go back to the year 
2015. Then the bottling company looked 
for a reliable supplier of blow molds for 
6–10 L bottles. PET Technologies attracted 
its attention due to the manufacturing 
fac i l i t ies equipped with 4 or 5-axis 
machining centers and guaranteed terms 
of delivery. Not to mention experience.
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The First Touch Turned Out to be 
Successful.
 In 2017 we launched the second 
project together. It was also about 
blow molds for up to 2 L bottles that 
Sairme Mineral Waters Ltd instal led 
at automat ic PET SBM machine of 
European brand . They per fec t ly 
matched the equipment.

The Second Touch Also Turned Out 
to be Successful.
 It was in 2019 when we reached 
the peak. Sairme Mineral Waters Ltd 
chose PET Technologies as a supplier 
of SBM machine. The bottling company 
was looking for alternatives instead of 
the blow molding equipment for small 
bottles that they had.
 Previous successful project for 500 
ml, 1.5 L and 2.0 L molds, carried out 
in 2017, was a strong point in favor 
of PET Technologies. Moreover, we  
developed these bottles design together 
tak ing into account the nature of 
blowing process. Thus, Sairme Mineral 
Waters Ltd obtained both attractive 
and functional PET bottle.
 The th i rd touch , insta l lat ion of 
APF-6004 blow molder, also turned 
out to be successful. Now we continue 
cooperat ion and work together on 
new projects! 

	 แม่่พิิม่พิ์เป่่า	APF-6004	อีีกเครื่่่อีงหนึ่่่งได้้ม่าถึ่ง	
Sakartvelo	(จอีรื่์เจีย)	ซ่่ึ่งเป็่นึ่หนึ่่่ งในึ่สถึานึ่ที่ี่ที่ี่ม่ี
ความ่หลากหลายที่างนิึ่เวศวิที่ยาม่ากที่ี่สุด้ในึ่โลก	
Sairme	Mineral	Waters	Ltd	นึ่ำาอุีป่กรื่ณ์์ม่า 

ติิด้ต้ิ�งในึ่ใจกลางขอีงรื่ีสอีร์ื่ที่ท่ีี่ม่ีช่่ื่อีเดี้ยวก้นึ่ท่ีี่ใหญ่่
ที่ี่สุด้แห่งหน่่ึ่งในึ่ยุโรื่ป่	เป็่นึ่ด้ินึ่แด้นึ่แห่งขุนึ่เขาสูงที่ี่ม่ ี

ความ่ลาด้ช้ื่นึ่งด้งาม่	ด้ินึ่แด้นึ่แห่งแม่่นึ่ำ�าภููเขาและนึ่ำ�าพุิ

โดยภาพรวม
	 ธารื่นึ่ำ�า	Sairme	เป็่นึ่ที่ี่ รูื่้จ้กม่าต้ิ�งแต่ิปี่	2436 

ในึ่ภูาษาจอีรื่์เจียช่่ื่อี	“Sairme”	หม่ายถึ่ง	“สถึานึ่ที่ี่ 

ที่ี่กวางอีาศ้ยอียู่”	โด้ยโรื่งงานึ่บรื่รื่จุขวด้ติ้�งอียู่ในึ่ 
รื่้ฐจอีรื่์เจียติะว้นึ่ติกจาก	950	เม่ติรื่	เหนึ่่อีรื่ะด้้บ 
นึ่ำ�าที่ะ เลในึ่รื่ีสอีรื่์ที่	Sairme	โรื่งงานึ่	Modern	
Sairme	Mineral	Waters	Ltd	เปิ่ด้ติ้วในึ่ปี่	2549	
ติ้� ง แติ่ นึ่้� นึ่ม่านึ่ำ�า แรื่่ ขอีง โรื่งงานึ่ ซ่่ึ่งม่ี แคล เ ซีึ่ยม่ 
แม่กนึ่ี เ ซีึ่ยม่	และโซึ่เดี้ยม่ที่ี่ สม่ดุ้ลอีย่างสม่บูรื่ณ์์	 
โด้ยม่ีจำาหนึ่่ายนึ่อีกรื่ีสอีร์ื่ที่	และติอีนึ่นึ่ี�คุณ์สาม่ารื่ถึ 
หาด้่่ม่นึ่ำ�าแรื่่ได้้ในึ่	17	ป่รื่ะเที่ศที่้่วโลก!
	 นึ่ี่ค่อีที่ี่ม่าขอีงบรื่รื่จุภู้ณ์ฑ์์	บที่บาที่ใหม่่ขอีงขวด้ 

จะเพิิ่ ม่ข่�นึ่ติาม่รื่ะยะที่าง	ยิ่ งม่ีรื่ะยะที่างรื่ะหว่าง 

โรื่งงานึ่	 Sa i rme	 ก้บแหล่งนึ่ำ�าใกล้ม่าก เที่่ าใด้ 
ติู้คอีนึ่เที่นึ่เนึ่อีรื่์ขนึ่ส่งก็จะยิ่ ง เป่รื่าะบางนึ่้อียลง 
เที่่านึ่้�นึ่	บรื่ิษ้ที่	จ่ง เติิม่สินึ่ค้าลงในึ่แก้วและขวด้ 
PET	อุีป่กรื่ณ์์ท่ีี่พิ้ฒนึ่าโด้ย	PET	Technologies 
ช่ื่วยในึ่การื่ผลิติอีย่างหล้ง

ประโยชน์
	 ไม่่นึ่านึ่ม่านีึ่�	Sairme	Mineral	Waters	Ltd	
ได้้ขยายโรื่งงานึ่ผลิติและติิด้ติ้�งเครื่่่อีงเป่่าลม่	APF-
6004	บรื่ิษ้ที่ได้้ป่รื่ะโยชื่นึ่์อีะไรื่บ้าง?
	 •	 “โซึ่ลูช่้ื่นึ่ส์แบบเบ็ด้เสรื่็จ”	ติ้�งแติ่การื่อีอีกแบบ	
ขวด้	PET	ไป่จนึ่ถึ่งการื่เรื่ิ่ม่ติ้นึ่และที่ด้สอีบการื่ใชื่� 
งานึ่เครื่่่อีงเป่่าลม่	APF-6004	การื่ฝ่ึกอีบรื่ม่เจ้าหน้ึ่าที่ี่ 

ด้้านึ่เที่คนึ่ิคแก่ลูกค้าและบรื่ิการื่หล้งการื่ขาย
	 •	 แม่่พิิม่พ์ิแบบเป่ลี่ ยนึ่เรื่็วช่ื่วยให้ผลิติขวด้ 
ที่้�งหม่ด้ได้้ติ้�งแติ่	500	ม่ิลลิลิติรื่	ถึ่ง	2	ลิติรื่	ด้้วย 
เครื่่่อีงเป่่าลม่เด้ียว	ในึ่เวลาเพิียง	20	นึ่าที่ี	บรื่ิษ้ที่ 
จะเป่ลี่ยนึ่จากรูื่ป่แบบหนึ่่่งไป่อีีกรูื่ป่แบบหนึ่่่ง!
	 •	 ไม่่ม่ีการื่หยุด้ที่ำางานึ่:	ติารื่างการื่บำารุื่งรื่้กษา 
อีนุึ่ญ่าติให้ป่ฏิิบ้ติิติาม่รื่ะหว่างการื่เป่ลี่ ยนึ่กะหรื่่อี 
ว้นึ่หยุด้	ส่วนึ่ป่รื่ะกอีบไฟฟ�าและนิึ่วแม่ติิกขอีงแบรื่นึ่ด์้ 
ยุโรื่ป่	สหรื่้ฐอีเม่ริื่กา	และญ่ี่ ปุ่่นึ่	ช่ื่วยเพิิ่ม่ความ่น่ึ่าเช่่ื่อีถึ่อี

	 ม่าดู้ขวด้ที่ี่ เหม่าะก้บสรื่ีรื่ะนึ่ี�ก้นึ่!	ม่ีความ่โป่รื่่งใส 
ด้้วยโที่นึ่สี เขียวที่ี่ เนึ่้นึ่ถึ่งแหล่งกำาเนึ่ิด้	ชีื่วิติ	และ 
พิล้งงานึ่ติาม่ธรื่รื่ม่ชื่าติิ	ไหล่ขวด้คล้ายก้บหยด้นึ่ำ�า 
ที่ี่ก่อีติ้วสูงบนึ่ภููเขาในึ่ห้วแม่่นึ่ำ�า	นึ่ี่ค่อีท่ีี่ที่ี่ 	Sairme	

 

Mineral	Waters	Ltd	รื่วบรื่วม่นึ่ำ�า	การื่ที่ำาให้ 
ขวด้แคบลงติรื่งกลางขวด้ดู้รื่าวก้บว่าเป็่นึ่แม่่นึ่ำ�า 
ภููเขาที่ี่ ไหลเช่ีื่ยว
	 เที่คโนึ่โลยีป่รื่ะยุกติ์ม่ีบที่บาที่สำาค้ญ่ในึ่การื่ 
ผลิติขวด้นึ่ี� ก ารื่ที่ำาความ่ ร้ื่อีนึ่พิรีื่ฟอีร์ื่ม่อี ย่าง 
เ ข้ ม่ ข้นึ่และการื่รื่ะบายความ่ ร้ื่อีนึ่ด้้ วยอีากาศ 
พิรื่้อีม่ก้นึ่รื่้บป่รื่ะก้นึ่การื่กรื่ะจายอุีณ์หภููม่ิท่ีี่สม่ำ่ าเสม่อี 

รื่ะหว่างผนึ่้งด้้านึ่ในึ่และด้้านึ่นึ่อีก	การื่ที่ำาความ่ร้ื่อีนึ่ 
แบบ	8	โซึ่นึ่	และความ่พิรื่้อีม่ในึ่การื่เคล่่ อีนึ่ย้าย 
โคม่ไฟในึ่ติำาแหนึ่่งใด้ๆ	รื่้บป่รื่ะก้นึ่ว่าขวด้ที่ี่ ซ้ึ่บซึ่�อีนึ่ 
ที่ี่ สุด้จะติรื่งติาม่ล้กษณ์ะท่ีี่กำาหนึ่ด้ไว้ 	แ ม้่ว่ าจะ 

เป็่นึ่แบบ	rPET	100%!

หุ้้�นส่่วน
	 คำาพูิด้หนึ่่่งกล่าวว่าการื่เป่็นึ่หุ้นึ่ส่วนึ่ที่ี่ด้ีนึ่้�นึ่เติิบโติ 

ได้้เพิรื่าะผู้คนึ่ติ้อีงการื่พิ่่งพิาก้นึ่และก้นึ่	สิ่งเด้ียว 

ก้นึ่นึ่ี�เกิด้ข่�นึ่ก้บบรื่ิษ้ที่ในึ่โป่รื่เจคนึ่ี�เป็่นึ่บที่พิิสูจนึ่์
	 รื่ากฐานึ่ขอีงความ่ร่ื่วม่ม่่อีท่ีี่ป่รื่ะสบผลสำาเรื่็จ 
รื่ะหว่าง	PET	Technologies	และ	Sairme	Mineral	
Waters	Ltd	ย้อีนึ่กล้บไป่ในึ่ปี่	2558	บรื่ิษ้ที่บรื่รื่จุ 
ขวด้จ่งม่อีงหาซ้ึ่พิพิลายเอีอีรื่์ที่ี่ ไว้วางใจได้้ขอีง 
แม่่พิิม่พิ์ เ ป่่าสำาหรื่้บขวด้ขนึ่าด้	6-10	ลิติรื่	PET	
Technologies	ได้้รื่้บความ่สนึ่ใจเนึ่่่อีงจากโรื่งงานึ่ 
ผลิติที่ี่ติิด้ติ้�งเครื่่่อีงแม่ชื่ชีื่นึ่นึ่ิ่ งเซึ่็นึ่เติอีร์ื่แบบ	4,	5	
แกนึ่	และรื่้บป่รื่ะก้นึ่เง่่อีนึ่ไขการื่ส่งม่อีบจ่งไม่่ติ้อีง 
กล่าวถึ่งป่รื่ะสบการื่ณ์์

ส่ัมผััส่แรกประส่บความส่ำาเร็จ
	 ในึ่ปี่	2560	เรื่าเปิ่ด้ติ้วโป่รื่เจคที่ี่ สอีงรื่่วม่ก้นึ่	
และย้งเกี่ยวก้บแม่่พิิม่พิ์เป่่าสำาหรื่้บขวด้ขนึ่าด้สูงสุด้ 
2	ลิติรื่	ที่ี่	Sairme	Mineral	Waters	Ltd	ติิด้ต้ิ�ง 
ที่ี่ เครื่่่ อีง	PET	SBM	อ้ีติโนึ่ม่้ติิขอีงแบรื่นึ่ด์้ยุโรื่ป่ 

ซ่่ึ่งพิวกเขาเข้าก้นึ่ได้้ด้ีก้บอุีป่กรื่ณ์์

ส่ัมผััส่ครั �งที่่่ส่องก็ประส่บความส่ำาเร็จเช่นกัน
	 ในึ่ปี่	2562	เม่่่ อีเรื่าไป่ถึ่งจุด้สูงสุด้	Sairme	
Mineral	Waters	Ltd	เล่อีก	PET	Technologies	
เป็่นึ่ซ้ึ่พิพิลายเอีอีรื่์เคร่่ื่อีง	PET	SBM	บรื่ิษ้ที่บรื่รื่จุ 
ขวด้กำาล้งม่อีงหาที่างเล่อีกอี่่ นึ่แที่นึ่อุีป่กรื่ณ์์การื่ 
เป่่าข่�นึ่รูื่ป่สำาหรื่้บขวด้ขนึ่าด้เล็กที่ี่พิวกเขาม่ี
	 โป่รื่เจคท่ีี่ป่รื่ะสบความ่สำาเรื่็จก่อีนึ่หน้ึ่านึ่ี�สำาหรื่้บ
แม่่พิิม่พ์ิขนึ่าด้	500	ม่ล.	1.5	ลิติรื่	และ	2.0	ลิติรื่	
ซ่่ึ่งด้ำา เนึ่ินึ่การื่ในึ่ปี่	2560	เป็่นึ่จุด้แข็งขอีง	PET	 
Technologies	นึ่อีกจากนึ่ี�เรื่าย้งพิ้ฒนึ่าการื่อีอีกแบบ 
ขวด้เหล่านึ่ี� รื่่วม่ก้นึ่โด้ยคำานึ่่งถึ่งธรื่รื่ม่ชื่าติิขอีง 
กรื่ะบวนึ่การื่เป่่า	ด้้งนึ่้�นึ่	Sairme	Mineral	Waters	
Ltd	จ่งได้้รื่้บขวด้	PET	ที่ี่สวยงาม่และใชื่�งานึ่ได้้จรื่ิง
	 สำาหรื่้บส้ม่ผ้สครื่้�ง ท่ีี่สาม่	การื่ติิด้ต้ิ�ง เครื่่่ อีง	
เป่่าลม่	APF-6004	ก็ป่รื่ะสบความ่สำาเรื่็จเช่ื่นึ่ก้นึ่	
ติอีนึ่นึ่ี� เ รื่ าย้ งคงรื่่ วม่ม่่อีและที่ำางานึ่รื่่ วม่ก้นึ่ในึ่ 
โครื่งการื่ใหม่่!
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 • More C-level executives will be looking closely at 
global logistics and supply chain strategies, emphasizing  
reduced supply uncertainty in tandem with cost management 
to protect their product ion l ines, the end customer 
experience and total business profitability.
 Because uncertainty around pandemic-influenced supply 
and demand challenges has become “the new normal” 
for supply chain professionals, it is imperative to improve 
the technologies and supply chain management tools 
they work with daily. Broader and more flexible partner 
connectivity, the addition of more external data sources,  
and supply network intel l igence that final ly connects  
demand signals and stakeholders downstream with 
procurement and shipment planning activity upstream will 
help ensure businesses can move quickly, pivot nimbly, 
and are set up for future success. 

	 ปีี	2565	นัับเป็ีนัปีีทีี่� สามในัการเผชิิญกับภััยพิิบัติิด้้านัสุขภัาพิที่ั� วโลก 

ซ่ึ่� งส�งผลกระที่บติ�อซัึ่พิพิลายเชินัอย�างทีี่�ไม�เคยเกิด้ข่�นัมาก�อนั	ผลกระที่บรุนัแรง 

จากความไม�สมดุ้ลระหว�างอุปีที่านัและอุปีสงค์กำาลังเกิด้ข่�นัที่ั�วโลก	ปีระเด็้นั 
ของความไม�แนั�นัอนัและความกังวลทีี่� เกิด้ข่�นัในัปีีนัี�	จะยังคงเกี�ยวกับปัีญหา
ด้้านัความพิร้อมของแรงงานัและติ้นัทีุ่นัที่ี� เพิิ�มสูงข่�นั	พิ้�นัที่ี�สำาหรับโหลด้สินัค้า	
เซึ่มิคอนัด้ักเติอร์	ความพิร้อมใชิ�งานัของรถพิ�วงสำาหรับลากติู้คอนัเที่นัเนัอร์	
ติลอด้จนัพิ้�นัที่ี�จัด้เก็บของคลังสินัค้า
	 ด้ังนัั�นั	อนัาคติที่างสังคมและเศรษฐกิจของเราทุี่กคนัอาจจะยังรางเล้อนั 
ไม�แนั�นัอนั	อันัเนั้�องมาจากการติิด้เช้ิ�อไวรัสโคโรนัาระลอกใหม�ที่ี� เกิด้ข่�นัที่ั�วโลก 

ในัชิ� วงเที่ศกาลวันัหยุด้	อย�างไรก็ติาม	เราได้้เห็นัรูปีแบบของซัึ่พิพิลายเชินัแบบ 
ใหม�ที่ี�กำาลังเกิด้ข่�นั	อันัเป็ีนัผลมาจากความสับสนัวุ�นัวายที่างการค้า	และการ
ขนัส�งสินัค้าที่ั�วโลกในัปัีจจุบันั	ซ่ึ่� งแนัวโนั้ม	3	ปีระการที่ี� เราจะติ้องเผชิิญในัปีีนัี�	
ได้้แก�
	 1)	ปััญหาเรืือบรืรืทุุกคอนเทุนเนอร์ืตามทุ่าเรืือสำำาคัญในอเมริืกา 
เหนือและยุุโรืปัเหนือ	จะยุังคงดำำาเนินต่อไปัจนถึึงปีั	2566	เนั้� องจาก 
ความแออัด้และความล�าชิ�าในัปัีจจุบันัไม�ได้้เปี็นัเพิียงปัีญหาการขนัส�งที่ี� เกิด้ข่�นั 
แติ�ในั	“มหาสมุที่ร”	เที่�านัั�นั	แติ�ได้้กลายเป็ีนัปัีญหาของเคร้อข�ายซัึ่พิพิลายเชินั 
ที่ั�วโลกไปีแล้ว	ปีริมาณการขนัส�งสินัค้าขาเข้าทีี่� เพิิ�มข่�นัจากเอเชีิย	(จากความ 

ติ้องการของผู้บริโภัคที่ี�สูงเป็ีนัปีระวัติิการณ์)	กอปีรกับปัีญหาเกี�ยวกับแรงงานั 

ที่ี�ที่�าเร้อ	คนัขับรถบรรทีุ่ก	พินัักงานัขนัถ�ายคลังสินัค้า	ติลอด้จนัปัีญหาติู้ 
คอนัเที่นัเนัอร์และรถพิ�วงที่ี� ว�างพิร้อมใชิ�งานั	ที่ำาให้ เกิด้ความล�าชิ� าในัการ 
ขนัถ�ายของเร้อเดิ้นัที่ะเล	และส�งผลกระที่บถ่งการเคล้� อนัย้ายสินัค้าออก 
จากที่�าเร้อไปียังคลังสินัค้า	หร้อสถานัทีี่�แยกสินัค้าทีี่�อยู�ภัายในัปีระเที่ศอีกด้้วย
 2)	บรืิษััทุต้องจัดำลำาดำับความสำำาคัญของการืลงทุุนดำ้านเทุคโนโลยุี 
ทุี่ใช้้ตัง้แต่ต้นทุาง	รืวมทุัง้ความสำัมพัันธ์์กับผู้้้ให้บรืิการืดำ้านโลจิสำติกสำ ์
ทุี่รื่วมมือกัน	เพิ้�อเพิิ�มความย้ด้หยุ�นัของซัึ่พิพิลายเชินั	เพิราะการเปีลี�ยนัแปีลง 

ที่างธุุรกิจจะยังคงเพิิ� มข่�นัและส�งผลกระที่บเปี็นัวงกว้าง	นัอกเหนั้อจาก 
การมองเห็นัสินัค้าคงคลังในัระหว�างการขนัส�งแบบเรียลไที่ม์แล้ว	บริษัที่จะ 
ติ้องมีการติั� ง เปี� าในัการด้ำา เนัินังานัใหม�	 เนั้นัให้มองเห็นัการขนัส�งแบบ 
องค์รวมในัหลากหลายมิติิ	แที่นัการมุ�งแสวงหาต้ินัทุี่นัที่ี�ติำ� าลงเพีิยงอย�างเดี้ยว 

เชิ� นั	พ้ิ�นัที่ี� โหลด้สินัค้า	การด้ำาเนัินังานัและสภัาพิการเงินัของซัึ่พิพิลายเออร์ 
จุด้ขนัส�งสำาหรับเปีลี�ยนัถ�ายสินัค้า	และความค้บหนั้าในัการควบคุมดู้แลการ 
ขนัส�งติลอด้เส้นัที่าง	เปี็นัติ้นั	และเพัื่อช่้วยุให้มีการืตอบสำนองทุี่รืวดำเรื็ว 

ขึ้นเมื่อเกิดำปััญหาภายุในเครืือข่ายุซััพัพัลายุเช้นหรืือช่้องทุางการืขนสำ่ง 

ทุั่วโลก	ความยุืดำหยุุ่นจึงจำาเป็ันต้องมีการืตรืวจสำอบข้อยุกเว้นเพัื่อ 

ช่้วยุให้รืะบุและแก้ไขปััญหาได้ำรืวดำเร็ืวขึ้น	(Exception	Monitoring)
เพิราะความสำาเร็จในัการส�งมอบผลิติภััณฑ์์ให้แก�ลูกค้าปีลายที่างนัั�นั	เห็นัได้ ้
อย�างชัิด้เจนัว�า	ข่�นัอยู�กับการควบคุมและความย้ด้หยุ�นัที่ี� เพิิ�มมากข่�นัในัการ
บริหารจัด้การติั�งแติ�ติ้นัที่าง
	 3)	ร้ืปัแบบของรืะบบซััพัพัลายุเช้นทุั่วโลกในปััจจุบัน	ทุี่มีแนวโน้มว่า 

จะยุังคงอยุ้่ต่อไปัอีกนาน	ไดำ้แก่
	 •	 ติ้นัทีุ่นัการขนัส�งสินัค้าที่างที่ะเลและที่างอากาศที่ี�สูงข่�นัจะยังคงเป็ีนั 
เชิ� นันัั�นัติ�อไปี	แม้ว�าความแออัด้และข้อจำากัด้ด้้านักำาลังการผลิติในัปัีจจุบันัได้้
ลด้ลงมาอยู�ในัระด้ับใหม�ที่ี�สมดุ้ลที่ั�งโลกแล้ว	
	 •	 ติลาด้การขนัส�งสินัค้าในัชิ� วง	‘ไฮซีึ่ซัึ่นั’	แบบด้ั�งเดิ้มจะเริ�มเร็วข่�นัและ 
ลากยาวกว�าปีกติิ
	 •	 สัญญาการขนัส�งสินัค้าระยะสั�นัจะเพิิ�มมากข่�นั
	 •	 ผู้ส�งสินัค้าจะยังคงเพิิ�มการใชิ�งานัผู้ให้บริการขนัส�งที่ั�วไปีทีี่�ไม�ใชิ� เจ้าของ 

เร้อหร้อไม�มีเร้อเป็ีนัของตินัเอง	(Non-Vessel-Operating	Common	Carriers 
-	NVOCCs)	และผู้ให้บริการด้้านัโลจิสติิกส์แบบ	third-party	(3PLs)	เพิ้�อ 
ให้มั�นัใจว�ามีพิ้�นัที่ี� เพิียงพิอสำาหรับการโหลด้สินัค้า
	 •	 ผู้ส�งสินัค้าจำานัวนัมากข่�นัจะแลกเปีลี� ยนัพิ้�นัที่ี� โหลด้สินัค้าที่ี� มีการ 

คาด้การณ์ไว้	ที่ี� มีการปีรับเปีลี� ยนัติลอด้เวลากับผู้ให้บริการหลักของตินั 

เพิ้�อปีรับปีรุงการวางแผนัเคร้อข�ายการขนัส�งสินัค้าโด้ยรวม
	 •	 ผู้ส�งสินัค้าและผู้รับสินัค้าปีลายที่างจำานัวนัมากข่�นัจะอยู�ภัายใต้ิแรง 
กด้ด้ันัที่ี�ติ้องปีรับปีรุงปีระสิที่ธิุภัาพิในัการขนัถ�ายสินัค้าสำาหรับรถพิ�วงและ 
ติู้คอนัเที่นัเนัอร์	เพิ้�อเพิิ�มพิ้�นัที่ี� โหลด้สินัค้าในัเคร้อข�าย	
	 •	 ผู้บริหารระดั้บสูงจำานัวนัมากข่�นัจะให้ความสนัใจเป็ีนัพิิเศษกับกลยุที่ธุ์ 
ด้้านัโลจิสติิกส์และซัึ่พิพิลายเชินัระด้ับโลก	โด้ยเนั้นัเร้�องความผันัผวนัของ 
อุปีที่านัทีี่� ลด้ลง	ควบคู� ไปีกับการจัด้การต้ินัทีุ่นัเพิ้� อปีกปี� องสายการผลิติ	
ปีระสบการณ์ลูกค้าปีลายที่าง	รวมถ่งผลกำาไรของธุุรกิจโด้ยรวม
	 ความไม�แนั�นัอนัของความท้ี่าที่ายด้้านัอุปีที่านัและอุปีสงค์	ทีี่� ได้้ รับ 
ผลกระที่บจากการแพิร�ระบาด้ครั�งใหญ�ได้้กลายเปี็นั	“นัิวนัอร์มัล”	ของ 
ผู้ เ ชีิ� ยวชิาญด้้านัซัึ่พิพิลายเชินัไปีแล้ว	ดั้งนัั�นั	จ่งหลีกเลี� ยงไม�ได้้ ทีี่� จะต้ิอง 

ปีรับปีรุงเที่คโนัโลยี	และเคร้� องม้อบริหารจัด้การซัึ่พิพิลายเชินัทีี่�พิวกเขา 

ใชิ�ทีุ่กวันั	ทัี่�งนัี�	การเช้ิ� อมติ�อกับพิันัธุมิติรได้้มากข่�นัและย้ด้หยุ�นัข่�นั	มีแหล�ง 
ข้อมูลภัายนัอกมากข่�นั	รวมถ่งมี เคร้อข�ายซัึ่พิพิลายเชินัทีี่� ชิาญฉลาด้ทีี่� 

เ ช้ิ� อมโยงความต้ิองการและผู้ มีส�วนัได้้ส�วนัเสียเข้าไว้ด้้วยกันัในัที่้ายที่ี� สุด้ 

ที่ี� เกิด้จากการวางแผนัการจัด้ซ้ึ่� อและการจัด้ส�งติั�งแติ� ต้ินัที่าง	จะชิ� วยให้ 
ธุุรกิจมั� นัใจได้้ว�าจะสามารถติอบสนัองและเปีลี� ยนัแปีลงได้้อย�างรวด้เร็ว 

และพิร้อมที่ี�จะปีระสบความสำาเร็จในัอนัาคติ
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P L A S  &  P A C K  T O P I C

 In 2022, we find ourselves heading in to the third year 
of a global health crisis with unparalleled supply chain 
impact. Repercussions from severe supply and demand 
imbalances are being felt worldwide. The availability and 
increasing cost of labor, freight capacity, semiconductors, 
empty chassis and warehouse storage space will continue 
to be areas of uncertainty and concern in the coming 
new year. 
 With new waves of coronavirus infection appearing 
globally just in time for the holiday season, our social 
and economic futures can appear murkier than ever. Still, 
I believe we can see new supply chain patterns emerging 
from today’s global trade and shipping chaos. Here are 
three of those patterns that we will be contending with 
in the new year: 
 1) Container ship issues at major North American 
and Northern European ports will continue well in 
to 2023, because the current congestion and delays are 
not merely an ‘ocean’ shipping problem, but a global 
supply chain network problem. Issues with port labor, 
truck driver labor, warehouse unloading labor and both 
empty container and container chassis availability are all 
conspiring with increased inbound shipping volumes out 
of Asia (sparked by historically high consumer demand) 

By Fabio Tiviti, Senior Vice President & General Manager, ASEAN-India, Infor 
บทความโดย นายฟาบิิโอ ทิิวิิติิ รองประธานและผู้้�จััดการทั�วไป อาเชีียน-อินเดีย บริษััท อินฟอร์

LOOKING AHEAD: TOP 3 SUPPLY 
CHAIN PREDICTIONS FOR 2022
คาดการณ์์ 3 อัันดับระบบซััพพลายเชนที่่�จะเกิดในป่ี 2565

to slow down the loading and unloading of ocean vessels 
and subsequent movement of goods out of ports to 
inland warehouse or deconsolidation locations. 
 2) To increase supply chain resilience as disruptions will 
continue to increase their pace and their impact scope, 
companies must priorit ize first mile technology 
investments and collaborative logistics service provider 
relationships. Single-minded pursuit of lower costs will 
have to be replaced with new goals for hol ist ic and 
multi-dimensional forms of visibility to things like freight 
capacity, supplier work-in-progress and financial health, 
modal hand-off points and shipment chain-of-custody 
progress, in addition to real-time visibility to inventory 
in transit. Resilience demands improved exception 
monitoring to support faster reaction times when 
issues arise within suppl ier networks or global 
shipping lanes. Success in del iver ing products the 
final mile to end customers is now clearly dependent on 
getting more control and increased flexibility in managing 
the first mile.    
 3) The following global supply chain trends we 
see today are likely to be longer-term: 
 • Higher ocean and air freight shipping costs wil l 
remain , even when current congest ion and capacity 
constraints have settled into a new global equilibrium 
 • Traditional ‘peak season’ shipping markets will start 
earlier and run longer 
 • Freight contracts will increasingly run for shorter terms 
 • Shippers will continue expanded use of Non-Vessel 
-Operating Common Carriers (NVOCCs) and third-party 
logistics providers (3PLs) to secure more reliable freight 
capacity 
 • More shippers will share dynamic freight capacity 
forecast needs with their key carriers to improve overall 
freight network planning 
 • More shippers and consignees will be under pressure 
to improve their loading and unloading efficiency for 
trailers and containers in order to free up network freight 
capacity   
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 • More C-level executives will be looking closely at 
global logistics and supply chain strategies, emphasizing  
reduced supply uncertainty in tandem with cost management 
to protect their product ion l ines, the end customer 
experience and total business profitability.
 Because uncertainty around pandemic-influenced supply 
and demand challenges has become “the new normal” 
for supply chain professionals, it is imperative to improve 
the technologies and supply chain management tools 
they work with daily. Broader and more flexible partner 
connectivity, the addition of more external data sources,  
and supply network intel l igence that final ly connects  
demand signals and stakeholders downstream with 
procurement and shipment planning activity upstream will 
help ensure businesses can move quickly, pivot nimbly, 
and are set up for future success. 

	 ปีี	2565	นัับเป็ีนัปีีทีี่� สามในัการเผชิิญกับภััยพิิบัติิด้้านัสุขภัาพิที่ั� วโลก 

ซ่ึ่� งส�งผลกระที่บติ�อซัึ่พิพิลายเชินัอย�างทีี่�ไม�เคยเกิด้ข่�นัมาก�อนั	ผลกระที่บรุนัแรง 

จากความไม�สมดุ้ลระหว�างอุปีที่านัและอุปีสงค์กำาลังเกิด้ข่�นัที่ั�วโลก	ปีระเด็้นั 
ของความไม�แนั�นัอนัและความกังวลที่ี� เกิด้ข่�นัในัปีีนัี�	จะยังคงเกี�ยวกับปัีญหา
ด้้านัความพิร้อมของแรงงานัและติ้นัทีุ่นัที่ี� เพิิ�มสูงข่�นั	พิ้�นัที่ี�สำาหรับโหลด้สินัค้า	
เซึ่มิคอนัด้ักเติอร์	ความพิร้อมใชิ�งานัของรถพิ�วงสำาหรับลากติู้คอนัเที่นัเนัอร์	
ติลอด้จนัพิ้�นัที่ี�จัด้เก็บของคลังสินัค้า
	 ด้ังนัั�นั	อนัาคติที่างสังคมและเศรษฐกิจของเราทุี่กคนัอาจจะยังรางเล้อนั 
ไม�แนั�นัอนั	อันัเนั้�องมาจากการติิด้เช้ิ�อไวรัสโคโรนัาระลอกใหม�ที่ี� เกิด้ข่�นัที่ั�วโลก 

ในัชิ� วงเที่ศกาลวันัหยุด้	อย�างไรก็ติาม	เราได้้เห็นัรูปีแบบของซัึ่พิพิลายเชินัแบบ 
ใหม�ที่ี�กำาลังเกิด้ข่�นั	อันัเป็ีนัผลมาจากความสับสนัวุ�นัวายที่างการค้า	และการ
ขนัส�งสินัค้าที่ั�วโลกในัปัีจจุบันั	ซ่ึ่� งแนัวโนั้ม	3	ปีระการที่ี� เราจะติ้องเผชิิญในัปีีนัี�	
ได้้แก�
	 1)	ปััญหาเรืือบรืรืทุุกคอนเทุนเนอร์ืตามทุ่าเรืือสำำาคัญในอเมริืกา 
เหนือและยุุโรืปัเหนือ	จะยุังคงดำำาเนินต่อไปัจนถึึงปีั	2566	เนั้� องจาก 
ความแออัด้และความล�าชิ�าในัปัีจจุบันัไม�ได้้เปี็นัเพิียงปัีญหาการขนัส�งที่ี� เกิด้ข่�นั 
แติ�ในั	“มหาสมุที่ร”	เที่�านัั�นั	แติ�ได้้กลายเป็ีนัปัีญหาของเคร้อข�ายซัึ่พิพิลายเชินั 
ที่ั�วโลกไปีแล้ว	ปีริมาณการขนัส�งสินัค้าขาเข้าที่ี� เพิิ�มข่�นัจากเอเชีิย	(จากความ 

ติ้องการของผู้บริโภัคที่ี�สูงเป็ีนัปีระวัติิการณ์)	กอปีรกับปัีญหาเกี�ยวกับแรงงานั 

ที่ี�ที่�าเร้อ	คนัขับรถบรรทีุ่ก	พินัักงานัขนัถ�ายคลังสินัค้า	ติลอด้จนัปัีญหาติู้ 
คอนัเที่นัเนัอร์และรถพิ�วงที่ี� ว�างพิร้อมใชิ�งานั	ที่ำาให้ เกิด้ความล�าชิ� าในัการ 
ขนัถ�ายของเร้อเดิ้นัที่ะเล	และส�งผลกระที่บถ่งการเคล้� อนัย้ายสินัค้าออก 
จากที่�าเร้อไปียังคลังสินัค้า	หร้อสถานัทีี่�แยกสินัค้าทีี่�อยู�ภัายในัปีระเที่ศอีกด้้วย
 2)	บรืิษััทุต้องจัดำลำาดำับความสำำาคัญของการืลงทุุนดำ้านเทุคโนโลยุี 
ทุี่ใช้้ตัง้แต่ต้นทุาง	รืวมทุัง้ความสำัมพัันธ์์กับผู้้้ให้บรืิการืด้ำานโลจิสำติกสำ ์
ทุี่รื่วมมือกัน	เพิ้�อเพิิ�มความย้ด้หยุ�นัของซัึ่พิพิลายเชินั	เพิราะการเปีลี�ยนัแปีลง 

ที่างธุุรกิจจะยังคงเพิิ� มข่�นัและส�งผลกระที่บเปี็นัวงกว้าง	นัอกเหนั้อจาก 
การมองเห็นัสินัค้าคงคลังในัระหว�างการขนัส�งแบบเรียลไที่ม์แล้ว	บริษัที่จะ 
ติ้องมีการติั� ง เปี� าในัการด้ำา เนัินังานัใหม�	 เนั้นัให้มองเห็นัการขนัส�งแบบ 
องค์รวมในัหลากหลายมิติิ	แที่นัการมุ�งแสวงหาต้ินัทีุ่นัที่ี�ติำ� าลงเพีิยงอย�างเดี้ยว 

เชิ� นั	พ้ิ�นัที่ี� โหลด้สินัค้า	การด้ำาเนัินังานัและสภัาพิการเงินัของซัึ่พิพิลายเออร์ 
จุด้ขนัส�งสำาหรับเปีลี�ยนัถ�ายสินัค้า	และความค้บหนั้าในัการควบคุมดู้แลการ 
ขนัส�งติลอด้เส้นัที่าง	เปี็นัติ้นั	และเพัื่อช่้วยุให้มีการืตอบสำนองทุี่รืวดำเรื็ว 

ขึ้นเมื่อเกิดำปััญหาภายุในเครืือข่ายุซััพัพัลายุเช้นหรืือช่้องทุางการืขนสำ่ง 

ทุั่วโลก	ความยุืดำหยุุ่นจึงจำาเป็ันต้องมีการืตรืวจสำอบข้อยุกเว้นเพัื่อ 

ช่้วยุให้รืะบุและแก้ไขปััญหาได้ำรืวดำเร็ืวขึ้น	(Exception	Monitoring)
เพิราะความสำาเร็จในัการส�งมอบผลิติภััณฑ์์ให้แก�ลูกค้าปีลายที่างนัั�นั	เห็นัได้ ้
อย�างชัิด้เจนัว�า	ข่�นัอยู�กับการควบคุมและความย้ด้หยุ�นัที่ี� เพิิ�มมากข่�นัในัการ
บริหารจัด้การติั�งแติ�ติ้นัที่าง
	 3)	ร้ืปัแบบของรืะบบซััพัพัลายุเช้นทุั่วโลกในปััจจุบัน	ทุี่มีแนวโน้มว่า 

จะยุังคงอยุ้่ต่อไปัอีกนาน	ไดำ้แก่
	 •	 ติ้นัทีุ่นัการขนัส�งสินัค้าที่างที่ะเลและที่างอากาศที่ี�สูงข่�นัจะยังคงเป็ีนั 
เชิ� นันัั�นัติ�อไปี	แม้ว�าความแออัด้และข้อจำากัด้ด้้านักำาลังการผลิติในัปัีจจุบันัได้้
ลด้ลงมาอยู�ในัระด้ับใหม�ที่ี�สมดุ้ลที่ั�งโลกแล้ว	
	 •	 ติลาด้การขนัส�งสินัค้าในัชิ� วง	‘ไฮซีึ่ซัึ่นั’	แบบด้ั�งเดิ้มจะเริ�มเร็วข่�นัและ 
ลากยาวกว�าปีกติิ
	 •	 สัญญาการขนัส�งสินัค้าระยะสั�นัจะเพิิ�มมากข่�นั
	 •	 ผู้ส�งสินัค้าจะยังคงเพิิ�มการใชิ�งานัผู้ให้บริการขนัส�งที่ั�วไปีทีี่�ไม�ใชิ� เจ้าของ 

เร้อหร้อไม�มีเร้อเป็ีนัของตินัเอง	(Non-Vessel-Operating	Common	Carriers 
-	NVOCCs)	และผู้ให้บริการด้้านัโลจิสติิกส์แบบ	third-party	(3PLs)	เพิ้�อ 
ให้มั�นัใจว�ามีพิ้�นัที่ี� เพิียงพิอสำาหรับการโหลด้สินัค้า
	 •	 ผู้ส�งสินัค้าจำานัวนัมากข่�นัจะแลกเปีลี� ยนัพิ้�นัที่ี� โหลด้สินัค้าที่ี� มีการ 

คาด้การณ์ไว้	ที่ี� มีการปีรับเปีลี� ยนัติลอด้เวลากับผู้ให้บริการหลักของตินั 

เพิ้�อปีรับปีรุงการวางแผนัเคร้อข�ายการขนัส�งสินัค้าโด้ยรวม
	 •	 ผู้ส�งสินัค้าและผู้รับสินัค้าปีลายที่างจำานัวนัมากข่�นัจะอยู�ภัายใต้ิแรง 
กด้ด้ันัที่ี�ติ้องปีรับปีรุงปีระสิที่ธุิภัาพิในัการขนัถ�ายสินัค้าสำาหรับรถพิ�วงและ 
ติู้คอนัเที่นัเนัอร์	เพิ้�อเพิิ�มพิ้�นัที่ี� โหลด้สินัค้าในัเคร้อข�าย	
	 •	 ผู้บริหารระดั้บสูงจำานัวนัมากข่�นัจะให้ความสนัใจเป็ีนัพิิเศษกับกลยุที่ธ์ุ 
ด้้านัโลจิสติิกส์และซัึ่พิพิลายเชินัระด้ับโลก	โด้ยเนั้นัเร้�องความผันัผวนัของ 
อุปีที่านัทีี่� ลด้ลง	ควบคู� ไปีกับการจัด้การต้ินัทีุ่นัเพิ้� อปีกปี� องสายการผลิติ	
ปีระสบการณ์ลูกค้าปีลายที่าง	รวมถ่งผลกำาไรของธุุรกิจโด้ยรวม
	 ความไม�แนั�นัอนัของความท้ี่าที่ายด้้านัอุปีที่านัและอุปีสงค์	ทีี่� ได้้ รับ 
ผลกระที่บจากการแพิร�ระบาด้ครั�งใหญ�ได้้กลายเปี็นั	“นัิวนัอร์มัล”	ของ 
ผู้ เ ชีิ� ยวชิาญด้้านัซัึ่พิพิลายเชินัไปีแล้ว	ดั้งนัั�นั	จ่งหลีกเลี� ยงไม�ได้้ ทีี่� จะต้ิอง 

ปีรับปีรุงเที่คโนัโลยี	และเคร้� องม้อบริหารจัด้การซัึ่พิพิลายเชินัทีี่�พิวกเขา 

ใชิ�ทีุ่กวันั	ที่ั�งนัี�	การเช้ิ� อมติ�อกับพิันัธุมิติรได้้มากข่�นัและย้ด้หยุ�นัข่�นั	มีแหล�ง 
ข้อมูลภัายนัอกมากข่�นั	รวมถ่งมี เคร้อข�ายซัึ่พิพิลายเชินัทีี่� ชิาญฉลาด้ทีี่� 

เ ช้ิ� อมโยงความต้ิองการและผู้มีส�วนัได้้ส�วนัเสียเข้าไว้ด้้วยกันัในัท้ี่ายทีี่� สุด้ 

ที่ี� เกิด้จากการวางแผนัการจัด้ซ้ึ่� อและการจัด้ส�งติั�งแติ� ต้ินัที่าง	จะชิ� วยให้ 
ธุุรกิจมั� นัใจได้้ว�าจะสามารถติอบสนัองและเปีลี� ยนัแปีลงได้้อย�างรวด้เร็ว 

และพิร้อมที่ี�จะปีระสบความสำาเร็จในัอนัาคติ
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as; converting PET plastic bottles into PPE kits of more 
than 5,000 sets for giving to medical personnel. 
 The operations of YOU Turn Platform are in line with 
GC’s Circular Economy Strategy in terms of the economy, 
society and environment and create balance in accordance  
with the Environmental - Social – Governance (ESG) principles. 
This accreditation is an obvious sign that the project is 
operating with visible result making the project participants 
being confident that the project implementation is reliable, 
measurable, meets the international standards. Nevertheless 
the GC focal ly aims to expand the Platform to bui ld 
a concrete and efficient Circular Economy network in the 
future. 

 บริิษััท พีีทีที โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กัด (มิห�ชน) หรืิอ GC มุ่่�ง 
ขยายผลการดำำาเนิินิงานิดำ้านิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิ (Circular Economy) 
รวีมุ่ถึึงการสร้างควีามุ่สมุ่ดำ่ลตามุ่หลัก ESG (Environmental – Social 
– Governance : ESG) อย�างต�อเน่ิ�อง โดำยได้ำติดำตามุ่และประเมิุ่นิผลการ 
ดำำาเนิินิงานิของ YOUเทิิร์นิ แพลตฟอร์มุ่ ซึึ่� งเป็นิระบบบริหารจัดำการพลาสติก 
ใช้้แล้วีอย�างครบวีงจร โดำยมีุ่จ่ดำรับขยะ (Drop Point) ทิี� ให้ทิ่กคนิไดำ้ร�วีมุ่กันิ 
คัดำแยกขยะพลาสติกทิั้งแบบย่ดำและแบบแข็ง ทิั้งนิี้ มุ่ีแผนิในิการพัฒนิา Digital 
Application ตลอดำจนิมุ่่�งเน้ินิการทิำางานิพร้อมุ่พัฒนิาควีามุ่ร�วีมุ่มุ่่อกับ 
พันิธมุ่ิตรเพ่�อสร้างค่ณค�าให้กับพลาสติกใช้้แล้วีอย�างสูงส่ดำ เป็นิผลทิำาให้ GC  
ผ�านิการตรวีจประเมุ่ินิจาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd 
(LRQA) บริษัทิตรวีจสอบระดัำบสากล วี�าเป็นิโครงการทิี� มุ่ีการดำำาเนิินิงานิ 
สอดำคล้องกับหลักมุ่าตรฐานิด้ำานิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิ (BS8001: 2017) 
เป็นิรายแรกและรายเดีำยวีในิประเทิศไทิย และนัิบเป็นิโครงการทิี�สองของ GC 
ทิี�ไดำ้รับการรับรอง ต�อยอดำจากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
 สำาหรับ YOUเทิิร์นิ แพลตฟอร์มุ่ ได้ำดำำาเนิินิการอย�างเต็มุ่รูปแบบมุ่ากวี�า 1 ปี 
เนิ้นิดำ้านิการมุ่ีส�วีนิร�วีมุ่กับทิ่กภาคส�วีนิตลอดำห�วีงโซึ่� ค่ณค�าในิการบริหาร 
จัดำการพลาสติกใช้้แล้วีอย�างเป็นิระบบ ก�อให้เกิดำประโยช้น์ิต�อช่้มุ่ช้นิ สังคมุ่ 
และสิ�งแวีดำล้อมุ่ โดำยสร้างควีามุ่ร�วีมุ่มุ่่อกับสถึาบันิ องค์กร หนิ�วียงานิต�างๆ 
กวี�า 50 ราย ร�วีมุ่กันิบริหารจัดำการพลาสติกใช้้แล้วีไดำ้กวี�า 300 ตันิ 
และสร้างค่ณค�าให้กับพลาสติกใช้้แล้วีให้เกิดำประโยช้นิ์อย�างหลากหลาย เช้� นิ 
การนิำาขวีดำพลาสติกใสช้นิิดำ PET ไปแปรรูปเป็นิช่้ดำ PPE เพ่� อมุ่อบให้แก� 
บ่คลากรทิางการแพทิย์ ไดำ้กวี�า 5,000 ช่้ดำ

 โดำยการดำำาเนิินิงานิของ YOUเทิิร์นิ แพลตฟอร์มุ่ สอดำรับกับแผนิกลย่ทิธ์ 
ดำ้านิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิของ GC ในิด้ำานิเศรษฐกิจ สังคมุ่ และสิ�งแวีดำล้อมุ่ 
สร้างควีามุ่สมุ่ดำ่ลตามุ่หลัก ESG (Environmental – Social – Governance 
: ESG) การรับรองนิี้ถึ่อเป็นิสิ�งทิี�ทิำาให้เห็นิวี�าโครงการมีุ่การดำำาเนิินิงานิทิี� เห็นิ 

ผลไดำ้ชั้ดำเจนิ ทิำาให้ผู้มุ่ีส�วีนิร�วีมุ่ในิโครงการมุ่ั�นิใจไดำ้วี�าการดำำาเนิินิงานิของ 
โครงการนิ�าเช่้� อถึ่อ วีัดำผลไดำ้ เป็นิไปตามุ่มุ่าตรฐานิสากล และ GC มุ่่�งหวีัง 
การขยายผลของแพลตฟอร์มุ่ เพ่�อสร้างเคร่อข�ายด้ำานิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิ 
ไดำ้อย�างเป็นิรูปธรรมุ่และมุ่ีประสิทิธิภาพต�อไป
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g r e e n  p l a s

 PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) 
is committed to continuously expanding its operations 
in the Circular Economy, including creating a balance in 
accordance with the Environmental – Social – Governance 
(ESG) pr inc ip les by mon i tor ing and eva luat ing the 
operations of YOU Turn Platform, an integrated management 
system for used plastics by setting up a drop point for 
everyone to be able to jointly sort out the plastics both 
the stretched ones and the rigid waste. In this respect, 
there is a plan to develop the Digital Application as well 
as to focus on working and developing co-operations with 
partners to create the maximum value to the plastics 
eventually resulting in GC to pass the accreditation audit 
by Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd., (LRQA), an 
international audit firm, to be  the first and only project 
that has been implemented in accordance with the Circular 
Economy Standard (BS8001: 2017) in Thailand and mark the 
second GC project to be accredited for the continuation 
from Upcycling the Oceans, Thailand, project. 
 The YOU Turn Platform has been in full operations 
for over 1 year in which the emphasis is placed on the 
part ic ipat ion engagement with al l sectors as wel l as 
the value chain in the systematic management of used 
plast ics , thus , caus ing the r is ing of benef i ts to the 
community, society and environment. In this connection,  
the co-operations with more than 50 institutes, organizations 
and agenc ies have been created to jo int ly manage 
the used plastics of more than 300 tons and create 
substantial value and benefits to the used plastics: such 

GC EXPANDS YOU TURN
PLATFORM TO PROJECTS
OPERATING INACCORDANCE
WITH CIRCULAR ECONOMY STANDARD (BS 8001:2017) FOR  
SUCCESSFUL COMPLETION AS THE SECOND PROJECT. 

GC ขยายผล YOU เทิิร์์น แพลตฟอร์์ม
สู่่�โคร์งการ์ทิ่�ม่การ์ดำำาเนินงาน
สู่อดำคล้องกับมาตร์ฐานเศร์ษฐกิจหมุนเว่ียน (BS 8001:2017) สู่ำาเร์็จเป็็นโคร์งการ์ทิ่�สู่อง
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as; converting PET plastic bottles into PPE kits of more 
than 5,000 sets for giving to medical personnel. 
 The operations of YOU Turn Platform are in line with 
GC’s Circular Economy Strategy in terms of the economy, 
society and environment and create balance in accordance  
with the Environmental - Social – Governance (ESG) principles. 
This accreditation is an obvious sign that the project is 
operating with visible result making the project participants 
being confident that the project implementation is reliable, 
measurable, meets the international standards. Nevertheless 
the GC focal ly aims to expand the Platform to bui ld 
a concrete and efficient Circular Economy network in the 
future. 

 บริิษััท พีีทีที โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กัด (มิห�ชน) หรืิอ GC มุ่่�ง 
ขยายผลการดำำาเนิินิงานิดำ้านิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิ (Circular Economy) 
รวีมุ่ถึึงการสร้างควีามุ่สมุ่ดำ่ลตามุ่หลัก ESG (Environmental – Social 
– Governance : ESG) อย�างต�อเน่ิ�อง โดำยได้ำติดำตามุ่และประเมิุ่นิผลการ 
ดำำาเนิินิงานิของ YOUเทิิร์นิ แพลตฟอร์มุ่ ซึึ่� งเป็นิระบบบริหารจัดำการพลาสติก 
ใช้้แล้วีอย�างครบวีงจร โดำยมีุ่จ่ดำรับขยะ (Drop Point) ทิี� ให้ทิ่กคนิไดำ้ร�วีมุ่กันิ 
คัดำแยกขยะพลาสติกทิั้งแบบย่ดำและแบบแข็ง ทิั้งนิี้ มุ่ีแผนิในิการพัฒนิา Digital 
Application ตลอดำจนิมุ่่�งเน้ินิการทิำางานิพร้อมุ่พัฒนิาควีามุ่ร�วีมุ่มุ่่อกับ 
พันิธมุ่ิตรเพ่�อสร้างค่ณค�าให้กับพลาสติกใช้้แล้วีอย�างสูงส่ดำ เป็นิผลทิำาให้ GC  
ผ�านิการตรวีจประเมุ่ินิจาก Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd 
(LRQA) บริษัทิตรวีจสอบระดัำบสากล วี�าเป็นิโครงการทิี� มุ่ีการดำำาเนิินิงานิ 
สอดำคล้องกับหลักมุ่าตรฐานิด้ำานิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิ (BS8001: 2017) 
เป็นิรายแรกและรายเดีำยวีในิประเทิศไทิย และนัิบเป็นิโครงการทิี�สองของ GC 
ทิี�ไดำ้รับการรับรอง ต�อยอดำจากโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand
 สำาหรับ YOUเทิิร์นิ แพลตฟอร์มุ่ ได้ำดำำาเนิินิการอย�างเต็มุ่รูปแบบมุ่ากวี�า 1 ปี 
เนิ้นิดำ้านิการมุ่ีส�วีนิร�วีมุ่กับทิ่กภาคส�วีนิตลอดำห�วีงโซึ่� ค่ณค�าในิการบริหาร 
จัดำการพลาสติกใช้้แล้วีอย�างเป็นิระบบ ก�อให้เกิดำประโยช้น์ิต�อช่้มุ่ช้นิ สังคมุ่ 
และสิ�งแวีดำล้อมุ่ โดำยสร้างควีามุ่ร�วีมุ่มุ่่อกับสถึาบันิ องค์กร หนิ�วียงานิต�างๆ 
กวี�า 50 ราย ร�วีมุ่กันิบริหารจัดำการพลาสติกใช้้แล้วีไดำ้กวี�า 300 ตันิ 
และสร้างค่ณค�าให้กับพลาสติกใช้้แล้วีให้เกิดำประโยช้นิ์อย�างหลากหลาย เช้� นิ 
การนิำาขวีดำพลาสติกใสช้นิิดำ PET ไปแปรรูปเป็นิช่้ดำ PPE เพ่� อมุ่อบให้แก� 
บ่คลากรทิางการแพทิย์ ไดำ้กวี�า 5,000 ช่้ดำ

 โดำยการดำำาเนิินิงานิของ YOUเทิิร์นิ แพลตฟอร์มุ่ สอดำรับกับแผนิกลย่ทิธ์ 
ดำ้านิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิของ GC ในิด้ำานิเศรษฐกิจ สังคมุ่ และสิ�งแวีดำล้อมุ่ 
สร้างควีามุ่สมุ่ดำ่ลตามุ่หลัก ESG (Environmental – Social – Governance 
: ESG) การรับรองนิี้ถึ่อเป็นิสิ�งทิี�ทิำาให้เห็นิวี�าโครงการมีุ่การดำำาเนิินิงานิทิี� เห็นิ 

ผลไดำ้ชั้ดำเจนิ ทิำาให้ผู้มุ่ีส�วีนิร�วีมุ่ในิโครงการมุ่ั�นิใจไดำ้วี�าการดำำาเนิินิงานิของ 
โครงการนิ�าเช่้� อถึ่อ วีัดำผลไดำ้ เป็นิไปตามุ่มุ่าตรฐานิสากล และ GC มุ่่�งหวีัง 
การขยายผลของแพลตฟอร์มุ่ เพ่�อสร้างเคร่อข�ายด้ำานิเศรษฐกิจหมุ่่นิเวีียนิ 
ไดำ้อย�างเป็นิรูปธรรมุ่และมุ่ีประสิทิธิภาพต�อไป

Asia-Pacific PLAS&PACK 41 



Asia-Pacific PLAS&PACK 43 

 This printer deploys 10-color UltraChrome UV ink, which 
are water-based and environmentally friendly. They are 
fast-drying and odorless. Because of UV curing, printed 
patterns stick well to chosen materials. Moreover, they 
are resistant to scratching and weathering. Because of 
their flexibility, users do not have to worry when having 
to bend signages. Featuring 10-color UltraChrome UV Ink, 
including vivid Red Ink, Light Cyan, Light Magenta, and 
grey, the SureColor V7000 delivers bright, colorful, tactile 
prints with low graininess and smooth gradation. Output, 
as a result, offers realistic details and outstanding quality.  
Moreover, White ink also makes it real easy to work on 
transparent and black materials while varnish UV supports 
glossy finishes and prevents abrasion.
 The SC-V7000 is designed with reliable components 
that minimise maintenance and repair costs. These include 
a jam detection sensor that prevents head crash even if the 
wrong media thickness setting is used. The built-in ionizer 
provides stable ink jetting and image quality by reducing 
static electricity and dust on the media.  The printer is also 
equipped with a white ink circulation system that reduces  
waste ink by circulating and stirring white ink. The SC-
V7000 is also built with 4 vacuum zones that keep light 
materials such as Styrofoam boards or vinyl securely in 
place during printing.

 

 เอปสััน เพิ่่�มดีีกรีีการีแข่�งข่ันในตลาดีรัีบพิ่่มพ์ิ่ป้้ายโฆษณา ด้ีวย SureColor  
SC-V7000 เครี่�องพิ่่มพิ่์หมึกยูวีแบบแฟลทเบดีร่ี�นแรีกข่องเอป้สััน ที�สัามารีถพิ่่มพิ่์ 

บนวัสัดี่ที�มีความหนาและพิ่่้นผ่ิวแตกต�างกันไดี้หลายป้รีะเภท เช่� น ฟ่วเจอรี์บอรี์ดี 
หนังเทียม กรีะจก อะครี่ล่ค อะลูม่เนียม เป็้นต้น
 SC-V7000 ไดี้รีับการีออกแบบโดียศึึกษาจากความต้องการีข่องผูิ้ป้รีะกอบการี 
ในธุ่รีก่จรีับพิ่่มพิ่์ป้้ายอย�างละเอียดีจึงไดี้รีวมค่ณสัมบัต่มากมายไว้ในเครี่�องเดีียว 
เพิ่่�อเพิ่่�มความค่้มค�าในการีลงท่นให้กับลูกค้า SC-V7000 สัามารีถพิ่่มพิ่์งาน 

ค่ณภาพิ่สูัง ให้สัีสัันสัดีใสัสัมำ� า เสัมอ ไม�ว�าจะพิ่่มพิ่์บนวัสัดี่ป้รีะเภทใดีก็ตาม
ที� มีความหนาไม� เก่น 80 มม. ตั้งแต� ฟ่วเจอรี์บอรี์ดี ไวน่ล ฟ่ล์มแบ็คล่ท 
หนังเทียม ผิ้าแคนวาสั แผิ�นโพิ่ลีเอสัเตอรี์ ไป้จนถึงวัสัดี่ที� มีความแข่็ง เช่� น 
ไม้ โลหะ อะครี่ล่ค อะลูม่ เนียม สัแตนเลสั แผิ�นพิ่ีวีซีี กรีะจก และกรีะเบ่้อง 
โดียพิ่่มพิ่์ ไดี้ ใหญ่�สั่ดีที� ข่นาดี 1 . 25 x 2 .5 ม . หรี่อ เท� ากับแผิ�นฟ่ว เจอรี์ 

บอรี์ดีข่นาดีใหญ่�สั่ดี จึงเหมาะกับงานป้รีะเภทป้้ายโฆษณา ป้้ายกลางแจ้ง 
ว่นโดีว์ดี่สัเพิ่ลย์บอร์ีดีน่ทรีรีศึการี บรีรีจ่ภัณฑ์์ วัสัดี่ตกแต�งภายใน ข่องพิ่รีีเมี�ยม 
รีวมถึงงานศึ่ลป์้ เป็้นต้น

 ป้รีะสั่ทธุ่ภาพิ่การีพิ่่มพิ่์ข่อง SC-V7000 มาจากเทคโนโลยีหัวพิ่่มพิ่์ 
PrecisionCore ที�สัามารีถควบค่มข่นาดีและป้รี่มาณข่องหยดีนำ้าหมึกได้ีอย�าง 

แม�นยำาในข่ณะพิ่่มพ์ิ่ที�ความเร็ีวสัูง ข่นาดีหยดีนำ้าหมึกที� เล็กที� ส่ัดีมีข่นาดีเพีิ่ยง 3.5 
พิ่่โครีล่ตรี ซึี� งเล็กกว�าค�าเฉลี�ยข่องอ่ตสัาหกรีรีมถึง 3 เท�า นอกจากนี้ SC-
V7000 ยังใช้่เทคโนโลยีการีป้รีะมวลผิลภาพิ่ที�ผิสัาน 3 เทคโนโลยีเข่้าดี้วยกัน 
ไดี้แก� Halftoning, Micro Weave และ LUT (Lookup Table) ซึี� งใช้่ช่� วงสีั
ที�กว้างและให้สัีที� เที�ยงตรีงตามต้นฉบับ ทำาให้สัามารีถพิ่่มพ์ิ่ภาพิ่ที�สัวยสัมจรี่ง 
มี เ ม็ดีสีัที� ละเอียดีเรีียบเนียน และไล� โทนสีัได้ีอย�างน่�มนวล ไม�มี เกรีนสีั และ 

ไรี้ปั้ญ่หาแถบสัี (Banding) 
 หมึกที� ใช้่ค่อหมึก UltraChrome UV จำานวน 10 สีั ซึี� งเป็้นหมึกฐานนำ้าที� 

เป็้นม่ตรีกับสั่�งแวดีล้อม ป้รีาศึจากกล่�นฉ่น และมีค่ณสัมบัต่ที�แห้งเรี็วดี้วยการีใช้่ 

แสัง UV ในการี Cur ing ยึดีต่ดีกับวัสัดี่ ไ ด้ีดีี คงทนต�อการีขี่ดีข่�วนและ 
สัภาพิ่อากาศึ ทั้งยังมีความย่ดีหย่�นสูัง ตัวป้้ายจึงสัามารีถโค้งงอได้ีโดียที� 
ภาพิ่พิ่่มพิ่์ไม�เก่ดีความเสัียหาย ช่่ดีหมึกนี้ยังป้รีะกอบดี้วยหมึกพิ่่เศึษ อย�างหมึก 
สัีแดีงที�มีความฉำ� าให้เฉดีสีัแดีงที� เต็มอ่�ม หมึก Light Cyan (สีัฟ้าอ�อน) และ 
Light Magenta (สีัม�วงแดีงอ�อน) และสีัเทาทำาให้การีไล�โทนสีัทำาไดี้ดีีย่� งข่ึ้น 
ภาพิ่พิ่่มพ์ิ่ที� ไดี้จึงมีความสัมจรี่งท่กรีายละเอียดี นอกจากนี้ ยังมีหมึกสีัข่าว 

สัำาหรัีบการีพิ่่มพ์ิ่บนวัสัดี่ที� โป้รี�งใสัหรี่อมีพิ่่้นสีัดีำา และหมึกวาน่ช่ยูวี สัำาหรัีบงาน 

ที�ต้องการีเคล่อบเงาและป้้องกันการีเสัียดีสัี 
 SC-V7000 ป้รีะกอบข่ึ้นจากช้่่นสั�วนที�มีความทนทาน เช่่� อถ่อไดี้ จึงช่� วย
ลดีค�าใช้่จ�ายในการีซี� อมบำาร่ีง ทั้งยังต่ดีตั้งเซีนเซีอรี์ป้้องกันหัวพิ่่มพิ่์จากการี 
กรีะแทกข่องวัสัดี่การีพิ่่มพิ่์ในกรีณีที�มีการีตั้งค�าความหนาข่องวัสัดี่คลาดีเคล่�อน 

และเซีนเซีอร์ีเต่อนการีเข้่าใกล้เครี่�องในข่ณะทำางาน มีรีะบบสัร้ีางป้รีะจ่ไออน 

สัำาหรีับกำาจัดีฝุ่่� นและไฟฟ้าสัถ่ตย์บนพิ่่้นผ่ิววัสัดี่การีพิ่่มพ์ิ่ที� สั�งผิลกรีะทบต�อ 
ความต�อเน่�องข่องการีพิ่�นนำ้าหมึก การียึดีเกาะข่องนำ้าหมึก และหัวฉีดีอ่ดีตัน  

รีวมทั้งยังมีรีะบบหม่นวนนำ้าหมึกสีัข่าวช่� วยลดีป้ร่ีมาณหมึกเสีัยจากการีที�หมึก 

แข่็งตัว และรีะบบลมดีูดีสั่ญ่ญ่ากาศึ 4 โซีนช่� วยตรีึงวัสัดี่ในการีพิ่่มพิ่์ที� มี 

นำ้าหนักเบา อย�าง แผิ�นโฟม หรี่อไวน่ล ให้ต่ดีสัน่ทกับแท�นรีะหว�างพิ่่มพิ่์
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S M A R T  M A C H I N E R Y

 Epson today launches SureColor SC-V7000 for the 
increasingly-competitive signage printing industry. Being 
Epson’s first UV flatbed printer, this model is able to handle 
various types of media in terms of thickness and surface 
including flute boards, artificial leather, glass, acrylic, and 
aluminum. 
 With its development rooted in extensive studies on 
signage-printing service providers’ needs, SC-V7000 boasts 
several outstanding and value-adding features. Customers 
who invest in SC-V7000 thus will enjoy high-quality prints 
and constant vivid colors over all surfaces of materials 
that are not over 80-mm-thick. This printer is compatible 
with flute boards, vinyl, backlit film, artificial leather, canvas, 
polyester sheets, and more rigid materials such as wood, 
metals, acrylic, aluminum, stainless, PVC boards, glass, and 

เอปสันเสริมแกร่งไลน์เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณา เปิดตัว SC-V7000
เคร่ืองพิมพ์หมึกยูวีแฟลทเบดรุ่นแรก

EPSON BOLSTERS SIGNAGE-PRINTER 
LINE BY LAUNCHING FIRST UV FLATBED 
PRINTER SC-V7000

tiles. Its largest print size for as big as 1.25 x 2.5 meters, 
which is the biggest size of flute boards. SC-V7000 is 
perfect for signages, outdoor billboards, window displays, 
exhibition boards, packaging, interior decors, premiums, 
and artworks. 
 SC-V7000 printing efficiency is impressively high thanks 
to its PrecisionCore printhead, which can precisely control 
ink droplet shape and size. Its smallest droplet contains 
just 3.5 picoliter, three times smaller than the industry’s 
average. Moreover, SC-V7000 has harmonized three printing 
technologies namely Halftoning, LUT (Lookup Table) and 
Micro Weave in its delivery of color accuracy and wide color 
gamut. Its prints are thus realistic and beautiful. Boasting 
smooth and fine pigments, they are free from grains and 
banding. 
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 This printer deploys 10-color UltraChrome UV ink, which 
are water-based and environmentally friendly. They are 
fast-drying and odorless. Because of UV curing, printed 
patterns stick well to chosen materials. Moreover, they 
are resistant to scratching and weathering. Because of 
their flexibility, users do not have to worry when having 
to bend signages. Featuring 10-color UltraChrome UV Ink, 
including vivid Red Ink, Light Cyan, Light Magenta, and 
grey, the SureColor V7000 delivers bright, colorful, tactile 
prints with low graininess and smooth gradation. Output, 
as a result, offers realistic details and outstanding quality.  
Moreover, White ink also makes it real easy to work on 
transparent and black materials while varnish UV supports 
glossy finishes and prevents abrasion.
 The SC-V7000 is designed with reliable components 
that minimise maintenance and repair costs. These include 
a jam detection sensor that prevents head crash even if the 
wrong media thickness setting is used. The built-in ionizer 
provides stable ink jetting and image quality by reducing 
static electricity and dust on the media.  The printer is also 
equipped with a white ink circulation system that reduces  
waste ink by circulating and stirring white ink. The SC-
V7000 is also built with 4 vacuum zones that keep light 
materials such as Styrofoam boards or vinyl securely in 
place during printing.

 

 เอปสััน เพิ่่�มดีีกรีีการีแข่�งข่ันในตลาดีรัีบพิ่่มพ์ิ่ป้้ายโฆษณา ด้ีวย SureColor  
SC-V7000 เครี่�องพิ่่มพิ่์หมึกยูวีแบบแฟลทเบดีร่ี�นแรีกข่องเอป้สััน ที�สัามารีถพิ่่มพิ่์ 

บนวัสัดี่ที�มีความหนาและพิ่่้นผ่ิวแตกต�างกันไดี้หลายป้รีะเภท เช่� น ฟ่วเจอรี์บอรี์ดี 
หนังเทียม กรีะจก อะครี่ล่ค อะลูม่เนียม เป็้นต้น
 SC-V7000 ไดี้รีับการีออกแบบโดียศึึกษาจากความต้องการีข่องผูิ้ป้รีะกอบการี 
ในธุ่รีก่จรีับพิ่่มพิ่์ป้้ายอย�างละเอียดีจึงไดี้รีวมค่ณสัมบัต่มากมายไว้ในเครี่�องเดีียว 
เพิ่่�อเพิ่่�มความค่้มค�าในการีลงท่นให้กับลูกค้า SC-V7000 สัามารีถพิ่่มพิ่์งาน 

ค่ณภาพิ่สูัง ให้สัีสัันสัดีใสัสัมำ� า เสัมอ ไม�ว�าจะพิ่่มพิ่์บนวัสัดี่ป้รีะเภทใดีก็ตาม
ที� มีความหนาไม� เก่น 80 มม. ตั้งแต� ฟ่วเจอรี์บอรี์ดี ไวน่ล ฟ่ล์มแบ็คล่ท 
หนังเทียม ผิ้าแคนวาสั แผิ�นโพิ่ลีเอสัเตอรี์ ไป้จนถึงวัสัดี่ที� มีความแข่็ง เช่� น 
ไม้ โลหะ อะครี่ล่ค อะลูม่ เนียม สัแตนเลสั แผิ�นพิ่ีวีซีี กรีะจก และกรีะเบ่้อง 
โดียพิ่่มพิ่์ ไดี้ ใหญ่�สั่ดี ที� ข่นาดี 1 . 25 x 2 .5 ม . หรี่อ เท� ากับแผิ�นฟ่ว เจอรี์ 

บอรี์ดีข่นาดีใหญ่�สั่ดี จึงเหมาะกับงานป้รีะเภทป้้ายโฆษณา ป้้ายกลางแจ้ง 
ว่นโดีว์ดี่สัเพิ่ลย์บอร์ีดีน่ทรีรีศึการี บรีรีจ่ภัณฑ์์ วัสัดี่ตกแต�งภายใน ข่องพิ่รีีเมี�ยม 
รีวมถึงงานศึ่ลป์้ เป็้นต้น

 ป้รีะสั่ทธุ่ภาพิ่การีพิ่่มพิ่์ข่อง SC-V7000 มาจากเทคโนโลยีหัวพิ่่มพิ่์ 
PrecisionCore ที�สัามารีถควบค่มข่นาดีและป้รี่มาณข่องหยดีนำ้าหมึกได้ีอย�าง 

แม�นยำาในข่ณะพิ่่มพ์ิ่ที�ความเร็ีวสัูง ข่นาดีหยดีนำ้าหมึกที� เล็กที�สั่ดีมีข่นาดีเพีิ่ยง 3.5 
พิ่่โครีล่ตรี ซึี� งเล็กกว�าค�าเฉลี�ยข่องอ่ตสัาหกรีรีมถึง 3 เท�า นอกจากนี้ SC-
V7000 ยังใช้่เทคโนโลยีการีป้รีะมวลผิลภาพิ่ที�ผิสัาน 3 เทคโนโลยีเข่้าดี้วยกัน 
ไดี้แก� Halftoning, Micro Weave และ LUT (Lookup Table) ซึี� งใช้่ช่� วงสีั
ที�กว้างและให้สัีที� เที�ยงตรีงตามต้นฉบับ ทำาให้สัามารีถพิ่่มพ์ิ่ภาพิ่ที�สัวยสัมจรี่ง 
มี เ ม็ดีสีัที� ละเอียดีเรีียบเนียน และไล� โทนสีัได้ีอย�างน่�มนวล ไม�มี เกรีนสีั และ 

ไรี้ปั้ญ่หาแถบสัี (Banding) 
 หมึกที� ใช้่ค่อหมึก UltraChrome UV จำานวน 10 สีั ซึี� งเป็้นหมึกฐานนำ้าที� 

เป็้นม่ตรีกับสั่�งแวดีล้อม ป้รีาศึจากกล่�นฉ่น และมีค่ณสัมบัต่ที�แห้งเรี็วดี้วยการีใช้่ 

แสัง UV ในการี Cur ing ยึดีต่ดีกับวัสัดี่ ไ ด้ีดีี คงทนต�อการีขี่ดีข่�วนและ 
สัภาพิ่อากาศึ ทั้งยังมีความย่ดีหย่�นสูัง ตัวป้้ายจึงสัามารีถโค้งงอได้ีโดียที� 
ภาพิ่พิ่่มพิ่์ไม�เก่ดีความเสัียหาย ช่่ดีหมึกนี้ยังป้รีะกอบดี้วยหมึกพิ่่เศึษ อย�างหมึก 
สัีแดีงที�มีความฉำ� าให้เฉดีสัีแดีงที� เต็มอ่�ม หมึก Light Cyan (สีัฟ้าอ�อน) และ 
Light Magenta (สีัม�วงแดีงอ�อน) และสีัเทาทำาให้การีไล�โทนสีัทำาไดี้ดีีย่� งข่ึ้น 
ภาพิ่พิ่่มพ์ิ่ที� ไดี้จึงมีความสัมจรี่งท่กรีายละเอียดี นอกจากนี้ ยังมีหมึกสีัข่าว 

สัำาหรัีบการีพิ่่มพ์ิ่บนวัสัดี่ที� โป้รี�งใสัหรี่อมีพิ่่้นสีัดีำา และหมึกวาน่ช่ยูวี สัำาหรัีบงาน 

ที�ต้องการีเคล่อบเงาและป้้องกันการีเสัียดีสัี 
 SC-V7000 ป้รีะกอบข่ึ้นจากช้่่นสั�วนที�มีความทนทาน เช่่� อถ่อไดี้ จึงช่� วย
ลดีค�าใช้่จ�ายในการีซี� อมบำาร่ีง ทั้งยังต่ดีตั้งเซีนเซีอรี์ป้้องกันหัวพิ่่มพิ่์จากการี 
กรีะแทกข่องวัสัดี่การีพิ่่มพิ่์ในกรีณีที�มีการีตั้งค�าความหนาข่องวัสัดี่คลาดีเคล่�อน 

และเซีนเซีอร์ีเต่อนการีเข้่าใกล้เครี่�องในข่ณะทำางาน มีรีะบบสัร้ีางป้รีะจ่ไออน 

สัำาหรีับกำาจัดีฝุ่่� นและไฟฟ้าสัถ่ตย์บนพิ่่้นผ่ิววัสัดี่การีพิ่่มพ์ิ่ที� สั�งผิลกรีะทบต�อ 
ความต�อเน่�องข่องการีพิ่�นนำ้าหมึก การียึดีเกาะข่องนำ้าหมึก และหัวฉีดีอ่ดีตัน  

รีวมทั้งยังมีรีะบบหม่นวนนำ้าหมึกสีัข่าวช่� วยลดีป้ร่ีมาณหมึกเสีัยจากการีที�หมึก 

แข่็งตัว และรีะบบลมดีูดีสั่ญ่ญ่ากาศึ 4 โซีนช่� วยตรีึงวัสัดี่ในการีพิ่่มพิ่์ที� มี 

นำ้าหนักเบา อย�าง แผิ�นโฟม หรี่อไวน่ล ให้ต่ดีสัน่ทกับแท�นรีะหว�างพิ่่มพิ่์
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new processes and for rendering existing processes more 
flexible. Listed below are several examples illustrating how 
companies in the Consumer Packaged Goods, Food & 
Beverage, and Life Sciences industries have used digital 
software solutions to adjust to the challenges posed by 
the global pandemic:
 • Implementing Predictive Maintenance – In essential 
industries like Food & Beverage, steep demand spikes 
place manufacturers in a position where a slow down or 
halt in operations cannot be tolerated. For example, within 
dairy producing operations, milk production from cows 
is ongoing. If plants are forced to cease operations, 
incoming mi l k w i l l  have to be d i sca rded resu l t i ng 
in regrettable waste of an important food asset and 
a corresponding negative impact on profitability. As such,  
machine assets are taxed beyond typica l l imits and 
p rov i s i ons mus t  be made to m in im i ze downt ime 
despite equipment breakages and failures. In such cases, 
digitization solutions that enable predictive maintenance 
help limited staff to focus on assets that are the most at 
risk, and to plan for repairs before any major disruption 
to operations occurs. Companies can extend the lifetime 
of their equipment by measuring its condition with IIoT 
sensors. If a repair is not warranted, companies can delay 
it beyond the standard period. According to McKinsey, 
such improved condition monitoring typical ly reduces 
maintenance costs by 10 to 15 percent.
 • Workforce Empowerment – Those organizations 
that face the challenge of a reduced workforce must 
leverage their remaining workers in a way that optimizes 
their production. One example where digitization can help 
is to have remote experts (l ike shop floor managers) 
use handheld tablets to guide multiple less experienced, 
socially-distanced employees. These devices run augmented 
reality applications, and visually explain how a particular 
machine procedure should be run or managed.
 In s i tuat ions where rapid change is required and 
where much of the plant depends on manual operations, 
employees have to take time away from machines to be 
trained on new operational procedures. When confronted 
with a plant floor issue, they likely have to review multiple 
screens on each of their machines to determine the root 
cause of the problem being experienced. If the production 
line stops, they have to call technical support. All of these 
processes are extremely time consuming and inefficient.
On the other hand, if an operator has access to hand held 
digitized augmented reality tools, for instance, they can 
very quickly, without further training, visually determine 
exactly where the problem lies and can instantly receive 
recommendations and updated documentation on how to 
rectify the issue. When an operator’s job is made easier 
through digitization, companies are better equipped to 
cope with difficult, volatile circumstances.
 • Automating to Enable Rapid Conversion to 
Alternative Products – Businesses that have already 

invested in such quick-change automation technologies 
have been less negatively impacted during the current 
crisis, because the added flexibility allows them to adapt 
to rapidly changing market condit ions. For example, 
a distillery and bottling operation designed for production 
of alcohol ic dr inks can, with the proper automation 
already in place, easily retool and introduce new recipes 
for making hand sanitizer. The agility to quickly respond 
helps companies serve present market needs, more fully 
leverage corporate assets, and preserve jobs.

Digitization Advantages Emerge During a Crisis
 Moving forward, many manufacturing firms wil l be 
pointing their businesses in new directions. For some, 
the emphasis will be on more self-sufficiency. For others, 
a focus on alternative supply and distribution channels 
wil l be top of mind.  In all cases, digitization of core 
processes and the ability to remotely access plant assets  
in a cybersecure manner will emerge as primary capabilities 
necessary for better serv ing marketp laces that are 
increasingly unpredictable.
 To learn more about how new digitalization tools are 
providing manufacturers and their supply chains with 
increased agility, visibil ity and efficiency…watch “Doing 
more with what you have” session available on demand 
as part of the recent Innovation Talks:  A Way Forward 
for Industry. 

	 ความปลอดภััยของผู้้�คนถืือเป็นสิ่่�งสิ่ำาคัญสิุ่ดสิ่ำาหรัับบรั่ษััทด�านการัผู้ล่ต 
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การัสิ่รั�างรัะยะห�างทางสัิ่งคมในสิ่�วนบรัรัจุุภััณฑ์์	และการัจุำากัดการัเข�าถึืงเพื�อ 
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นวัตกรัรัมจุากผู้้�ม่สิ่�วนรั�วมในภัาคการัผู้ล่ต	ตัวอย�างเช่� น	ในเดือนม่นาคม	 
สิ่ถืาบันด�านการัจัุดการัซั่พพลาย	หรัือ	 ISM	( Inst i tute	of	Supply 
Management)	รัายงานว�าเกือบ	75	เปอร์ัเซ่็นต์	ของบรั่ษััทท่� เข�ารัับการั 
สิ่ำารัวจุได�รัายงานถืึงการัเปล่� ยนแปลงครัั�งใหญ�ในซั่พพลายเช่นเรัื� องกำาลัง 

การัผู้ล่ตบางสิ่�วน	เนื�องจุากข�อจุำากัดด�านการัขนสิ่�งอันเนื�องมาจุากไวรััสิ่โคโรันา
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P L A S  &  P A C K  t o p i c

 People ’s safety has become the f i rst pr ior i ty for 
manufacturing companies. Pandemic-driven workplace 
changes such as social distancing on packaging lines,  
restricted access to installations for performing maintenance, 
a depleted workforce due to quarantine regulations, and 
multiple other issues require innovative responses from 
manufacturing stakeholders. For example, in March, the 
Inst itute of Supply Management ( ISM) reported that 
nearly 75% of the companies they surveyed were already 
reporting supply chain disruptions in some capacity due 
to coronavirus-related transportation restrictions.
 When outside factors conspire to force rapid change 
on an industry, there is no time (or funding) to hope that 
capital investments will resolve the arising issues.  Instead, 

โดย ไมเคิิล จามีสััน ประธานฝ่่ายอุุตสัาหกรรมสัินคิ้าอุุปโภคิบริโภคิ ชไนเดอุร์ อุิเล็คิทริคิ

WHEN CONSUMER PACKAGED GOODS 
MANUFACTURERS FACE EXTREME 
MARKET VOLATILITY, DIGITAL 
ACCELERATION EMERGES AS CRITICAL

เมื่่�อผู้้�ผู้ลิิตสิินค้�าอุปโภค้บริิโภค้ ต�องเผู้ชิิญกัับค้วามื่ผู้ันผู้วนรุินแริงในตลิาด
กัาริเริ�งสิ้�ริะบบดิจิิทััลิเป็นเริ่�องจิำาเป็นยิิ่�ง

solutions that improve flexibility, agility, and visibility across 
manufacturing supply chains are what is required. The 
ability to ride through these difficult periods depends on 
being able to do more with the available people using 
equipment assets already in place.
 New approaches that invo lve the d ig i t i zat ion of 
operations enable employees to be quickly upskilled and 
trained, allow work to be performed remotely, and increase 
the efficiency of existing plant assets.

How Digitization Enables Better Asset Performance 
and Resiliency
 Many organizations are now recognizing that digitization  
of operations can provide the means for quickly establishing 

By Michael Jamieson, Segment President for the Consumer Packaged Goods Industry, Schneider Electric
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new processes and for rendering existing processes more 
flexible. Listed below are several examples illustrating how 
companies in the Consumer Packaged Goods, Food & 
Beverage, and Life Sciences industries have used digital 
software solutions to adjust to the challenges posed by 
the global pandemic:
 • Implementing Predictive Maintenance – In essential 
industries like Food & Beverage, steep demand spikes 
place manufacturers in a position where a slow down or 
halt in operations cannot be tolerated. For example, within 
dairy producing operations, milk production from cows 
is ongoing. If plants are forced to cease operations, 
incoming mi l k w i l l  have to be d i sca rded resu l t i ng 
in regrettable waste of an important food asset and 
a corresponding negative impact on profitability. As such,  
machine assets are taxed beyond typica l l imits and 
p rov i s i ons mus t  be made to m in im i ze downt ime 
despite equipment breakages and failures. In such cases, 
digitization solutions that enable predictive maintenance 
help limited staff to focus on assets that are the most at 
risk, and to plan for repairs before any major disruption 
to operations occurs. Companies can extend the lifetime 
of their equipment by measuring its condition with IIoT 
sensors. If a repair is not warranted, companies can delay 
it beyond the standard period. According to McKinsey, 
such improved condition monitoring typical ly reduces 
maintenance costs by 10 to 15 percent.
 • Workforce Empowerment – Those organizations 
that face the challenge of a reduced workforce must 
leverage their remaining workers in a way that optimizes 
their production. One example where digitization can help 
is to have remote experts (l ike shop floor managers) 
use handheld tablets to guide multiple less experienced, 
socially-distanced employees. These devices run augmented 
reality applications, and visually explain how a particular 
machine procedure should be run or managed.
 In s i tuat ions where rapid change is required and 
where much of the plant depends on manual operations, 
employees have to take time away from machines to be 
trained on new operational procedures. When confronted 
with a plant floor issue, they likely have to review multiple 
screens on each of their machines to determine the root 
cause of the problem being experienced. If the production 
line stops, they have to call technical support. All of these 
processes are extremely time consuming and inefficient.
On the other hand, if an operator has access to hand held 
digitized augmented reality tools, for instance, they can 
very quickly, without further training, visually determine 
exactly where the problem lies and can instantly receive 
recommendations and updated documentation on how to 
rectify the issue. When an operator’s job is made easier 
through digitization, companies are better equipped to 
cope with difficult, volatile circumstances.
 • Automating to Enable Rapid Conversion to 
Alternative Products – Businesses that have already 

invested in such quick-change automation technologies 
have been less negatively impacted during the current 
crisis, because the added flexibility allows them to adapt 
to rapidly changing market condit ions. For example, 
a distillery and bottling operation designed for production 
of alcohol ic dr inks can, with the proper automation 
already in place, easily retool and introduce new recipes 
for making hand sanitizer. The agility to quickly respond 
helps companies serve present market needs, more fully 
leverage corporate assets, and preserve jobs.

Digitization Advantages Emerge During a Crisis
 Moving forward, many manufacturing firms wil l be 
pointing their businesses in new directions. For some, 
the emphasis will be on more self-sufficiency. For others, 
a focus on alternative supply and distribution channels 
wil l be top of mind.  In all cases, digitization of core 
processes and the ability to remotely access plant assets  
in a cybersecure manner will emerge as primary capabilities 
necessary for better serv ing marketp laces that are 
increasingly unpredictable.
 To learn more about how new digitalization tools are 
providing manufacturers and their supply chains with 
increased agility, visibil ity and efficiency…watch “Doing 
more with what you have” session available on demand 
as part of the recent Innovation Talks:  A Way Forward 
for Industry. 
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การัสิ่รั�างรัะยะห�างทางสัิ่งคมในสิ่�วนบรัรัจุุภััณฑ์์	และการัจุำากัดการัเข�าถึืงเพื�อ 
ต่ดตั�งหรัือดำาเน่นการัซ่� อมบำารุัง	คนทำางานลดน�อยลง	เนื�องจุากกฎรัะเบ่ยบ 
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S M A R T  M A C H I N E R Y

 Teknor Apex Company has added the Arvitec 
co-extrusion to the production line in its application 
development lab in Rothenburg ob der Tauber, Germany. 
This production line will help increase the potentiality 
of the lab to support customers and the in-house 
development project at the Center of Excellence for 
Plastics Research and Development in Europe. 
 This Teknor Apex lab provides a lab-scaled production 
testing. The Arvitec ’s machines are popular among 
the groups of European customers, so, in having this 
type of machine will allow the customers to be able 
to modify the quality and production controls prior to 
the full production as well as being able to perform 
various tests and help in solving problems that may 
occur in the real applications. 
 “We have been working in conjunction with Arvitec 
for decades and looking forward to continuing to work 
with them in the future to develop our lab capabilities,” 
said Thomas Aschenbrenner, Teknor Apex Lab 
Manager.
 The lab has a l ready produced many types of 
the composite materials whether it is a blending of 
TPE/TPV/PP in the product samples: such as; electric 
vehicle coolant pipes or other materials for automotive 
applications which Teknor Apex says that the customers 
looking forward to increasing the sustainability of their 
products can try in converting EPDM to a recyclable 
material l ike TPV, which can be adopted for use in 
a wider range of designs with a lower cost of complex 
forming.
Source: www.plastic.oie.go.th

บริิษััท Teknor Apex ได้้ เพิ่่� มสายการผล่ิตชนิ่ด้ Arv i tec 
co-extrusion ในิห้้องทด้ลิองพัิ่ฒนิาการใช้งานิของบร่ษััทในิเมือง Rothenburg 
ob der Tauber ประเทศเยอรมนิี ซ่ึ่� งสายการผลิ่ตนิี้จะเข้ามาช� วยเพิ่่�ม 

ศักยภาพิ่ของห้้องทด้ลิองในิการสนิับสนิุนิลิูกค้้าแลิะในิโค้รงการพิ่ัฒนิา 
ภายในิบร่ษััท ณ ศูนิย์ค้วามเป็นิเลิ่ศด้้านิการว่จัยแลิะพิ่ัฒนิาพิ่ลิาสต่ก 
ในิยุโรป

TEKNOR APEX ADDS PRODUCTION 
LINE TO LAB FOR APPLICATION 
DEVELOPMENT
Teknor Apex เพิ่่�มสายการผลิ่ตในห้้องทดลิองสำาห้รับการพิ่ัฒนาการใช้้งาน

ห้้องทด้ลิองของ Teknor Apex แห้�งนิี้ ให้้บร่การทด้สอบผล่ิตในิ 
ระด้ับห้้องแลิ็บ ซ่ึ่� งเค้รื� องจักรอุปกรณ์ของ Arvitec นิั้นิเป็นิที� นิ่ยมในิ 

กลิุ�มลิูกค้้าในิยุโรป การมี เค้รื� องผลิ่ตชนิ่ด้นิี้จ่งช� วยให้้ลิูกค้้าสามารถ 
ปรับแต�งการค้วบคุ้ณคุ้ณภาพิ่แลิะการผล่ิตได้้ก�อนิที�จะทำาการผล่ิตเต็ม 
รูปแบบ รวมไปถ่งสามารถทำาการทด้สอบต�างๆ แลิะช� วยในิการแก้ปัญห้า 
ที�อาจเก่ด้ข่้นิในิการใช้งานิจร่งได้้

“เราทำางานิร�วมกับ Arvitec มาแลิ้วห้ลิายส่บปีแลิะตั้งตารอที�จะทำางานิ 
ร�วมกับพิ่วกเขาต�อไปในิอนิาค้ตสำาห้รับการพิ่ัฒนิาขีด้ค้วามสามารถห้้อง 
ทด้ลิองของเรา” Thomas Aschenbrenner ผู้้�จััดการิห้�องทดลองของ  
Teknor Apex กลิ�าว

ห้้องทด้ลิองนิี้ได้้ทำาการผล่ิตวัสดุ้ผสมห้ลิายชน่ิด้แลิ้วไม�ว�าจะเป็นิการ 
ผสมกันิระห้ว�าง TPE/TPV/PP ในิตัวอย�างผลิ่ตภัณฑ์์อย�างระบบท�อ 
ห้ลิ�อเย็นิสำาห้รับรถยนิต์ไฟฟ้า ห้รือวัสดุ้อื�นิๆ สำาห้รับการใช้งานิในิรถยนิต์ 
ซ่ึ่� ง Teknor Apex กลิ�าวว�าลูิกค้้าที�ต้องการเพิ่่�มค้วามยั�งยืนิในิผล่ิตภัณฑ์์

 

ของตนิสามารถทด้ลิองเปลิี�ยนิ EPDM เป็นิวัสดุ้ที� รีไซึ่เค้่ลิได้้อย�าง TPV 
ซ่ึ่� งสามารถนิำาไปออกแบบได้้ห้ลิากห้ลิายกว�าแลิะมีต้นิทุนิในิการข่้นิรูป 
ชนิ่ด้ซัึ่บซ้ึ่อนิที�ตำ� ากว�า
ท่�มา: www.plastic.oie.go.th

WE HAVE BEEN WORKING IN
CONJUNCTION WITH ARVITEC FOR

DECADES AND LOOKING FORWARD TO 
CONTINUING TO WORK WITH THEM IN

THE FUTURE TO DEVELOP
OUR LAB CAPABILITIES
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	 เมื่่�อองค์์ประกอบจากปัจจัยภายนอกร�วมื่กันบีบบังค์ับให้้อุตสาห้กรรมื่ต้อง 
เปลี่ี�ยนแปลี่งอย�างรวดเร็ว	จึงไมื่�มีื่เวลี่า	(ห้ร่อเงินทุุน)	มื่าค์าดห้วังว�าเงินลี่งทุุน 
จะช่� วยแก้ปัญห้าทุี� เกิดขึึ้�นได้	ในทุางกลี่ับกัน	โซลีู่ชั่�นส์ทุี�ช่� วยปรับปรุงเร่�องค์วามื่

 

ย่ดห้ยุ�น	ค์วามื่ค์ลี่�องตัว	แลี่ะค์วามื่สามื่ารถในการมื่องเห็้นทุั�วซัพพลี่ายเช่น 
การผลี่ิตค์่อสิ�งจำาเป็น	ค์วามื่สามื่ารถในการก้าวขึ้้ามื่ช่� วงเวลี่าทุี�ยากลี่ำาบาก 

เห้ลี่�านี�ขึ้ึ�นอยู�กับค์วามื่สามื่ารถในการดำาเนินการได้มื่ากขึ้ึ�นด้วยจำานวนค์นเทุ�า
ทุี�มื่ีอยู�	โดยใช่� อุปกรณ์์ต�างๆ	ทุี�มื่ีอยู�แลี่้ว
	 แนวทุางให้มื่�ทุี� เกี� ยวขึ้้องกับการปรับกระบวนการดำา เนินงานสู� ระบบ 

ดิจิทุัลี่	ช่� วยให้้พนักงานสามื่ารถเพิ�มื่ทุักษะแลี่ะการฝึึกอบรมื่ได้อย�างรวดเร็ว	
ช่� วยให้้ทุำางานได้จากระยะไกลี่	แลี่ะเพิ�มื่ประสิทุธิิภาพขึ้องสินทุรัพย์ทุี�มื่ีอยู�ใน
โรงงานผลี่ิต

การปรับกระบวนการสู่่�ดิิจิิทััล ช่� วยเพิ่ิ�มประสู่ิทัธิิภาพิ่ของสู่ินทัรัพิ่ย์ 
และเพิ่ิ�มความยืดิหย่�นไดิ้อย�างไร
	 ห้ลี่ายองค์์กรกำาลี่ังตระห้นักว�าการปรับกระบวนการดำาเนินงานสู�ดิจิทุัลี่ 
สามื่ารถให้้วิธิีการในการสร้างกระบวนการให้มื่�ได้อย�างรวดเร็ว	อีกทุั�งช่� วยให้ ้
กระบวนการเดิมื่มื่ีค์วามื่ย่ดห้ยุ�นมื่ากขึ้ึ�น	ตัวอย�างต�อไปนี�	แสดงให้้เห้็นว�าบรรดา 
บริษัทุสินค์้าอุปโภค์บริ โภค์	อาห้ารแลี่ะเค์ร่� องด่� มื่	รวมื่ถึงอุตสาห้กรรมื่ 

ชี่ววิทุยาศาสตร์	ได้นำาโซลูี่ชั่� นส์ดิจิทุัลี่ซอฟต์แวร์มื่าใช่�	เพ่�อปรับตัวรับมื่่อกับ 
ค์วามื่ทุ้าทุายจากการแพร�ระบาดทุั�วโลี่ก
 • ติิดิติั �งระบบซ่� อมบำาร่งแบบคาดิการณ์์ล�วงหน้าไดิ้ ในอุตสาห้กรรมื่ 
ทุี� จำาเป็นอย�างอาห้ารแลี่ะเค์ร่� องด่� มื่	ทุี� มื่ีค์วามื่ต้องการพุ�งสูงทุำาให้้ ผู้ผลี่ิต

 

อยู�ในสถานะทุี�ไมื่�สามื่ารถปลี่�อยให้้การดำาเนินการต้องช่ะลี่อตัวห้ร่อห้ยุดช่ะงักได ้
ตัวอย�างเช่� น	ในการผลิี่ตผลี่ิตภัณ์ฑ์์จำาพวกนมื่วัว	ยังค์งผลิี่ตนมื่อยู�อย�าง 
ต�อเน่� อง	แลี่ะห้ากโรงงานโดนบังค์ับให้้ต้องห้ยุดการดำาเนินงาน	นมื่ทุี� ได้ 

ก็จะถูกทุิ�ง	ส�งผลี่ให้้ เ กิดการสูญเสียสำาค์ัญทุี� เ ป็นอาห้ารเห้ลี่่อทุิ�งไปอย�าง 
น�าเสียดาย	รวมื่ถึงส�งผลี่กระทุบต�อผลี่กำาไร	ด้วยเห้ตุนี�	สินทุรัพย์เค์ร่�องจักร 
จึงถูกเรียกเก็บภาษีเกินขึ้ีดจำากัดปกติ	แลี่ะต้องมื่ีการเตรียมื่ค์วามื่พร้อมื่ลี่�วง
ห้น้าเพ่�อลี่ดการเกิดดาวน์ไทุมื่์	แมื่้ว�าอุปกรณ์์จะเกิดค์วามื่เสียห้ายแลี่ะลี่้มื่เห้ลี่ว 
ก็ตามื่	โดยในกรณี์ดังกลี่�าว	โซลูี่ชั่� นส์ระบบดิจิทุัลี่จะให้้ค์วามื่สามื่ารถในการ 
ค์าดการณ์์การซ� อมื่บำารุงลี่�วงห้น้า	ซึ� งช่� วยให้้พนักงานทุี�มื่ีอยู�จำากัดมุื่�งเน้น 

ทุี�สินทุรัพย์ทุี�มื่ีค์วามื่เสี�ยงมื่ากทุี�สุด	แลี่ะสามื่ารถวางแผนการซ� อมื่ได้	ก�อนทุี�
 

จะทุำาให้้การดำาเนินงานต้องห้ยุดช่ะงัก		บริษัทุต�างๆ	สามื่ารถขึ้ยายอายุการ 
ใช่� งานขึ้องอุปกรณ์์ได้ด้วยการใช่� 	 I IoT	เซ็นเซอร์วัดเง่� อนไขึ้การทุำางาน 
ห้ากไมื่�มื่ีเห้ตุอันค์วรให้้ต้องซ� อมื่บำารุง	บริษัทุก็สามื่ารถเลี่่�อนการซ� อมื่บำารุง
ออกไปได้ไกลี่กว�าช่� วงเวลี่าปกติทุี� เป็นมื่าตรฐาน	สอดค์ลี่้องตามื่ข้ึ้อมูื่ลี่จาก	
McKinsey	การตรวจสอบเง่�อนไขึ้การซ� อมื่บำารุงได้ดียิ� งขึ้ึ�น	โดยปกติแล้ี่วจะ 

ช่� วยลี่ดค์�าใช่�จ�ายการซ� อมื่บำารุงได้	10-15	เปอร์เซ็นต์
 • การเพิ่ิ�มศัักยภาพิ่ให้กับคนทัำางาน	บรรดาองค์์กรทุี� เผชิ่ญกับค์วามื่ 
ทุ้าทุายในการทุี�ต้องลี่ดค์นทุำางาน	ต้องใช่�ค์นทุำางานทุี� เห้ลี่่ออยู�ในการผลี่ิต 
ได้เต็มื่ประสิทุธิิภาพ	ตัวอย�างห้นึ�งทุี�การปรับกระบวนการสู�ดิจิทุัลี่ช่� วยได้ค์่อ	
การมื่ีผู้เชี่� ยวช่าญจากระยะไกลี่	(เช่� นผู้จัดการทุี�ดูแลี่พ่�นทุี�ผลี่ิต)	ใช่�แทุ็ปเลี่็ต 

ในการช่� วยชี่� แนวทุางให้้กับพนักงานทุี� มื่ีประสบการณ์์น้อยแลี่ะยังต้องทุิ�ง 
ระยะห้�างทุางสังค์มื่	โดยอุปกรณ์์ดังกลี่�าวจะใช่� แอปพลี่ิเค์ชั่น	AR	ในการ 
อธิิบายกระบวนการในการใช่� เค์ร่�องจักรแลี่ะบริห้ารจัดการด้านการทุำางาน 
ให้้เห้็นเป็นภาพ
	 ในสถานการณ์์ทุี�ต้องมื่ีการเปลี่ี�ยนแปลี่งอย�างรวดเร็ว	แลี่ะโรงงานส�วนให้ญ� 

ต้องอาศัยการดำาเนินการด้วยตัวเอง	พนักงานต้องห้�างจากเค์ร่�องจักรเพ่�อ 

เขึ้้ารับการฝึึกอบรมื่ด้านกระบวนการดำาเนินงาน	เมื่่�อต้องเผชิ่ญกับปัญห้าใน 
พ่�นทุี� การผลี่ิต	พนักงานเห้ลี่�านี�ต้องดูห้น้าจอห้ลี่ากห้ลี่ายขึ้องเค์ร่� องจักร 

แต�ลี่ะตัว	เพ่�อประเมิื่นถึงต้นเห้ตุขึ้องปัญห้าทุี� เจอ	ห้ากสายการผลิี่ตห้ยุดทุำางาน	 

ก็ต้องโทุรเข้ึ้าไปทุี�ฝึ� ายสนับสนุนด้านเทุค์นิค์	ซึ� งกระบวนการเห้ลี่�านี�ทุั�งห้มื่ด 

กินเวลี่ามื่ากแลี่ะทุำาให้้มื่ีเวลี่าไมื่�พอ
	 ในทุางกลัี่บกัน	ห้ากผู้ดำาเนินงานเขึ้้าถึงเค์ร่� องมื่่อ	AR	ในระบบดิจิทุัลี่ 
ผ�านอุปกรณ์์พกพา	ตัวอย�างเช่� น	พนักงานสามื่ารถระบุจากภาพทุี� เห้็นได้ 
อย�างรวดเร็วว�าเกิดปัญห้าทุี� ไห้นโดยทุี� ไมื่�ต้องทุำาการฝึึกอบรมื่ต�อ	อีกทุั�งยัง 

ได้รับค์ำาแนะนำาโดยทุันทุี	พร้อมื่เอกสารทุี� อัพเดตเกี� ยวกับการแก้ปัญห้าทุี� 

ถูกต้อง	แลี่ะเมื่่�อกระบวนการในระบบดิจิทุัลี่ทุำาให้้งานขึ้องผู้ดูแลี่ง�ายขึ้ึ�น	บริษัทุ 
ก็มื่ีค์วามื่พร้อมื่ในการรับมื่่อกับสถานการณ์์ทุี� ยุ�งยากแลี่ะผันผวนได้ดียิ�งขึ้ึ�น
 • ปรับสู่่�ระบบอัติโนมัติิเพิ่ื�อให้สู่ามารถเปล่�ยนมาใช่�ผลิติภัณ์ฑ์์ทัางเลือก 
ไดิ้รวดิเร็วองค์์กรธุิรกิจทุี�ลี่งทุุนในเทุค์โนโลี่ยีระบบอัตโนมัื่ติทุี� เปลีี่�ยนแปลี่งได้ 

อย�างรวดเร็ว	จะไมื่�ค์�อยได้รับผลี่กระทุบจากวิกฤติปัจจุบัน	เน่�องจากค์วามื่ 
ย่ดห้ยุ�นทุี� เพิ�มื่เขึ้้ามื่า	ช่� วยให้้ปรับตัวตามื่เง่�อนไขึ้ตลี่าดทุี� เปลี่ี�ยนแปลี่งอย�างรวด
เร็วได้	ตัวอย�างเช่� น	ในการดำาเนินการด้านการกลี่ั�นแลี่ะบรรจุขึ้วดทุี�ออกแบบ
เพ่�อการผลี่ิตเค์ร่�องด่�มื่แอลี่กอฮอลี่์	ห้ากมื่ีระบบออโตเมื่ชั่� นทุี� เห้มื่าะสมื่อยู�แลี่้ว	
ก็จะช่� วยให้้ปรับเปลี่ี�ยนแลี่ะออกเป็นสูตรให้มื่�สำาห้รับเจลี่ทุำาค์วามื่สะอาดมื่่อได ้
ซึ� งค์วามื่ค์ลี่�องตัวในการตอบสนองอย�างรวดเร็วนั�นช่� วยให้้บริษัทุต�างๆ 
รองรับค์วามื่ต้องการขึ้องตลี่าดในปัจจุบันได้	โดยใช่�สินทุรัพย์ขึ้ององค์์กรได้ 
อย�างเต็มื่ประสิทุธิิภาพยิ�งขึ้ึ�น	แลี่ะช่� วยรักษางานไว้ได้

ประโยช่น์ของการปรับกระบวนการสู่่�ระบบดิิจิิทััล ทั่� เกิดิข้�นในช่� วงวิกฤติิ
 ก้าวต�อไปก็ค์่อ	ห้ลี่ายองค์์กรด้านการผลี่ิตจะนำาพาธุิรกิจไปในแนวทุางให้มื่�
สำาห้รับบางรายการจะมุื่�งเน้นทุี�ค์วามื่พอเพียงในองค์์กรมื่ากกว�า	แต�สำาห้รับ 
อีกห้ลี่ายรายจะเน้นไปทุี�ช่� องทุางจัดห้าแลี่ะจัดจำาห้น�ายเป็นห้ลี่ัก	ไมื่�ว�าจะเป็น 
กรณ์ีไห้นก็ตามื่	การปรับกระบวนการด้านการทุำางานห้ลี่ักสู�ระบบดิจิทุัลี่แลี่ะ 
ค์วามื่สามื่ารถในการเข้ึ้าถึงสินทุรัพย์ต�างๆ	ในโรงงานได้จากระยะไกลี่อย�างปลี่อดภัย 
จะกลี่ายเป็นศักยภาพห้ลี่ักทุี� จำาเป็นต�อการให้้บริการในตลี่าดทุี� ไมื่�สามื่ารถ 

ค์าดการณ์์ได้ยิ�งขึ้ึ�น

P L A S  &  P A C K  t o p i c

DOING MORE
WITH WHAT
YOU HAVE
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S M A R T  M A C H I N E R Y

 Teknor Apex Company has added the Arvitec 
co-extrusion to the production line in its application 
development lab in Rothenburg ob der Tauber, Germany. 
This production line will help increase the potentiality 
of the lab to support customers and the in-house 
development project at the Center of Excellence for 
Plastics Research and Development in Europe. 
 This Teknor Apex lab provides a lab-scaled production 
testing. The Arvitec ’s machines are popular among 
the groups of European customers, so, in having this 
type of machine will allow the customers to be able 
to modify the quality and production controls prior to 
the full production as well as being able to perform 
various tests and help in solving problems that may 
occur in the real applications. 
 “We have been working in conjunction with Arvitec 
for decades and looking forward to continuing to work 
with them in the future to develop our lab capabilities,” 
said Thomas Aschenbrenner, Teknor Apex Lab 
Manager.
 The lab has a l ready produced many types of 
the composite materials whether it is a blending of 
TPE/TPV/PP in the product samples: such as; electric 
vehicle coolant pipes or other materials for automotive 
applications which Teknor Apex says that the customers 
looking forward to increasing the sustainability of their 
products can try in converting EPDM to a recyclable 
material l ike TPV, which can be adopted for use in 
a wider range of designs with a lower cost of complex 
forming.
Source: www.plastic.oie.go.th

บริิษััท Teknor Apex ได้้ เพิ่่� มสายการผล่ิตชน่ิด้ Arv i tec 
co-extrusion ในิห้้องทด้ลิองพัิ่ฒนิาการใช้งานิของบร่ษััทในิเมือง Rothenburg 
ob der Tauber ประเทศเยอรมนิี ซ่ึ่� งสายการผลิ่ตนิี้จะเข้ามาช� วยเพิ่่�ม 

ศักยภาพิ่ของห้้องทด้ลิองในิการสนิับสนิุนิลิูกค้้าแลิะในิโค้รงการพิ่ัฒนิา 
ภายในิบร่ษััท ณ ศูนิย์ค้วามเป็นิเลิ่ศด้้านิการว่จัยแลิะพิ่ัฒนิาพิ่ลิาสต่ก 
ในิยุโรป

TEKNOR APEX ADDS PRODUCTION 
LINE TO LAB FOR APPLICATION 
DEVELOPMENT
Teknor Apex เพ่ิ่�มสายการผลิ่ตในห้้องทดลิองสำาห้รับการพิ่ัฒนาการใช้้งาน

ห้้องทด้ลิองของ Teknor Apex แห้�งนิี้ ให้้บร่การทด้สอบผล่ิตในิ 
ระด้ับห้้องแลิ็บ ซ่ึ่� งเค้รื� องจักรอุปกรณ์ของ Arvitec นิั้นิเป็นิที� นิ่ยมในิ 

กลิุ�มลิูกค้้าในิยุโรป การมี เค้รื� องผลิ่ตชนิ่ด้นิี้จ่งช� วยให้้ลิูกค้้าสามารถ 
ปรับแต�งการค้วบคุ้ณคุ้ณภาพิ่แลิะการผล่ิตได้้ก�อนิที�จะทำาการผล่ิตเต็ม 
รูปแบบ รวมไปถ่งสามารถทำาการทด้สอบต�างๆ แลิะช� วยในิการแก้ปัญห้า 
ที�อาจเก่ด้ข่้นิในิการใช้งานิจร่งได้้

“เราทำางานิร�วมกับ Arvitec มาแลิ้วห้ลิายส่บปีแลิะตั้งตารอที�จะทำางานิ 
ร�วมกับพิ่วกเขาต�อไปในิอนิาค้ตสำาห้รับการพิ่ัฒนิาขีด้ค้วามสามารถห้้อง 
ทด้ลิองของเรา” Thomas Aschenbrenner ผู้้�จััดการิห้�องทดลองของ  
Teknor Apex กลิ�าว

ห้้องทด้ลิองนิี้ได้้ทำาการผล่ิตวัสดุ้ผสมห้ลิายชน่ิด้แลิ้วไม�ว�าจะเป็นิการ 
ผสมกันิระห้ว�าง TPE/TPV/PP ในิตัวอย�างผลิ่ตภัณฑ์์อย�างระบบท�อ 
ห้ลิ�อเย็นิสำาห้รับรถยนิต์ไฟฟ้า ห้รือวัสดุ้อื�นิๆ สำาห้รับการใช้งานิในิรถยนิต์ 
ซ่ึ่� ง Teknor Apex กลิ�าวว�าลูิกค้้าที�ต้องการเพ่ิ่�มค้วามยั�งยืนิในิผล่ิตภัณฑ์์

 

ของตนิสามารถทด้ลิองเปลิี�ยนิ EPDM เป็นิวัสดุ้ที� รีไซึ่เค้่ลิได้้อย�าง TPV 
ซ่ึ่� งสามารถนิำาไปออกแบบได้้ห้ลิากห้ลิายกว�าแลิะมีต้นิทุนิในิการข่้นิรูป 
ชนิ่ด้ซัึ่บซ้ึ่อนิที�ตำ� ากว�า
ท่�มา: www.plastic.oie.go.th

WE HAVE BEEN WORKING IN
CONJUNCTION WITH ARVITEC FOR

DECADES AND LOOKING FORWARD TO 
CONTINUING TO WORK WITH THEM IN

THE FUTURE TO DEVELOP
OUR LAB CAPABILITIES
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B U S I N E S S  n e w s

 • A study undertaken by CAPITAL and Infront
Consulting has analysed digital transformation in
Germany’s largest companies.
 • Krones AG is ranked among the champions of 
digital transformation.

 Many companies in Germany have for years now 
l ived through a t ime of upheaval , affect ing both
structures and processes that have evolved over
decades: digital transformation. This change often poses 
major challenges because existing business models and 
working methods are put to the test within a very 
short timeframe at that, since digitalisation is taking 
giant strides. So companies may quickly be left behind.
 For the first time, the strategy and management
consultants Infront Consult ing, together with the
CAPITAL business magazine, have examined a total of 
127 large enterprises from eight sectors in a study, 
checking how far the firms have come in terms of 
digital transformation. Evaluation of the most successful 
companies was based on questionnaires and depth in-
terviews, and contained subject areas like organisation, 
culture, staff, innovation, data and customer experience. 
Krones AG came second in the “Mechanical Engineering”
category and is thus ranked among the champions 
of dig i ta l transformat ion. Dig i ta l isat ion is one of 
the top priorities at Krones and has for years been
a constituent part of its corporate strategy. More 
than 300 software engineers and IT special ists are 
working on digita l innovat ions, with their number
currently being increased. The company is looking for
new specialists especially in this field. In organisational
and strategic terms, digitalisation falls in the remit
of Markus Tischer, Member of the Executive Board
responsible for International Operations and
Services. 
 “What’s involved in digitalisation is no longer just 
the development of individual solutions, such as Apps.
Scrut in is ing its effects on and potent ia ls for our
business model also forms part of the transformation 
process here at Krones,” explains Markus Tischer and 

STUDY BY INFRONT CONSULTING AND CAPITAL 
KRONES RANKED AMONG THE CHAMPIONS OF 
DIGITAL TRANSFORMATION

adds: “Digital solutions are instrumental in providing 
even more purposeful customer support along the 
entire lifecycles of our machines and lines. That makes 
them a crucial element of our core business.” 
 To keep pace with this change, Krones has also 
pooled digital developments in its own Ecosystem – 
The Krones.world portal will in future offer customers 
central access to Krones’ digital solutions. Furthermore 
as part of the transformation process, digital services 
have been located at the parent group, close to our 
core business.
 “We are, of course, delighted to see that our strategy 
and the action we’ve taken has now been rewarded 
by this ranking. It is another proof that we are on the 
right track,” says Markus Tischer.
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of our growth in the region and the partnerships we 
have developed. We thank the Xuwei New Area Park 
administrators and the officials in Lianyungang for their 
partnership in this project.”
 Ascend signed a memorandum of understanding in 
November 2020 during CIIE in Shanghai with Xuwei New 
Area Park, witnessed by the leaders of Jiangsu Province 
and Lianyungang.
 Ascend wil l begin construction later this year with 
a plant startup targeted for the second half of 2023.
 The announcement of the new site construction follows 
a series of acquisitions and capacity expansions to enable 
regional growth and continued global supply security. 
In 2018, Ascend made its f irst acquis it ion in Ti lburg, 
Netherlands, followed by acquisitions in Mozzate, Italy; 
Suzhou, China; and Fosses, France. Ascend will also complete 
an acquisition in San Jose Iturbide, Mexico and the construction 
of Ascend Asia Innovation Center later this year.

 Ascend Performance Materials ประกาศในวัันน้�วั่า บริษััทได้้ลงนาม 
ในข้้อตกลงการลงทุนเพ่่ื่อสร้างโรงงาน Hexamethylene Diamine (HMD)  
และเคม้ภััณฑ์์พื่ิเศษัแห่่งให่ม่ ใน Xuwei New Area Park เม่องเห่ล้ยนห่ยุนกัง  
ประเทศจ้ีน โรงงานแห่่งให่ม่จีะเป็นโรงงานผลิตสารเคม้แห่่งแรกและเป็นการ 
ลงทุนครั�งให่ญ่่ท้่สุด้ท้่ Ascend ลงทุนนอกสห่รัฐ
 โรงงานจีะผลิต HMD และเคม้ภััณฑ์์พิื่ เศษั เพื่่่ อป� อนให่้กับการผลิต 
พื่อลิเอไมด้์ข้อง Ascend และรองรับลูกค้าในภัูมิภัาค

 “การเติบโตข้องเราได้้รับแรงผลักด้ันจีากควัามต้องการท้่ เพื่ิ่ มข้้�นข้อง 

ตลาด้ และควัามร่วัมม่อกับลูกค้าข้องเราท้่ เติบโตข้้�นทั่วัโลก” Phil McDivitt 
ประธานและ CEO ของ Ascend กล่าวั “วััสดุ้ท้่ เราผลิตได้้ช่่วัยข้ับเคล่่อน 

การเปล้่ยนแปลงทางเทคโนโลย้ทั่วัทั�งตลาด้ ตั�งแต่การข้ับเคล่่อนด้้วัยระบบไฟฟ�า 

ไปจีนถึ้งระบบอัตโนมัติ โรงงาน HMD แห่่งให่ม่ข้องเราวัางตำาแห่น่งให่้เรา 
สนับสนุนการเปล้่ยนแปลงเห่ล่าน้�ต่อไปได้้เป็นอย่างด้้ในอนาคต”
 Ascend ผู้ผลิตวััสดุ้ทางวิัศวักรรมท้่คงทนแบบครบวังจีร รองรับภัาคส่วัน 
ต่างๆ มากมาย ทั�งยานยนต์ ส้และสารเคล่อบ ไฟฟ� าและอิเล็กทรอนิกส์ 
สินค้าอุปโภัคบริโภัค รวัมถึ้งเคเบิลไทร์ และสิ่งย้ด้ต่างๆ
 “จี้นและเอเช้่ยยังคงเป็นตลาด้ท้่ม้การเติบโตสูงสำาห่รับเรา” ดร. Kevin 
Wu รองประธานอาวุุโสและกรรมการผู้้�จััดการภาคเอเชีียของ Ascend 
กล่าวั “โรงงานแห่่งให่ม่น้�ถึ่อเป็นสัญ่ลักษัณ์ข้องการเติบโตข้องเราในภูัมิภัาค 
รวัมถ้ึงควัามร่วัมม่อท้่ เราได้้พัื่ฒนาข้้�น เราต้องข้อข้อบคุณผู้บริห่าร Xuwei 
New Area Park และเจี้าห่น้าท้่ ในเห่ล้ยนห่ยุนกังสำาห่รับควัามร่วัมม่อใน 
โครงการน้�”
 Ascend ได้้ลงนามในบันท้กควัามเข้้าใจีกับ Xuwei New Area Park 
ในเด้่อนพื่ฤศจีิกายนป้ 2563 ในงาน CIIE ท้่ เซ่้ี่ยงไฮ้้ โด้ยม้ผู้นำาข้องมณฑ์ล 

เจี้ยงซูี่และเม่องเห่ล้ยนห่ยุนกังเป็นพื่ยาน
 Ascend จีะเริ่ มก่อสร้างโรงงานในปลายป้น้� โด้ยตั�งเป� าให่้โรงงานเริ่ ม 
ด้ำาเนินงานในช่่วังคร้่งห่ลังข้องป้ 2566
 การประกาศสร้างไซี่ต์งานแห่่งให่ม่ม้ข้้�นภัายห่ลังการโห่มเข้้าซ่ี่� อกิจีการ 
และการข้ยายกำาลังการผลิต เพื่่่อให่้เกิด้การเติบโตในภัูมิภัาคและสานต่อควัาม 
มั่นคงด้้านอุปทานทั่วัโลก โด้ยในป้ 2561 Ascend ได้้เข้้าซ่ี่� อกิจีการครั�งแรก 

ในเม่องทิลเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์้ ตามด้้วัยการเข้้าซ่ี่� อกิจีการในเม่อง 
มอซี่ซี่าเต ประเทศอิตาล้, ซูี่โจีวั ประเทศจี้น และฟอสเซี่ ประเทศฝรั่งเศส และ 
ล่าสุด้ก็เพื่ิ่ งเสร็จีสิ�นการเข้้าซ่ี่� อกิจีการในเม่องซี่าน โฮ้เซี่ อิตูร์บิ เด้ ประเทศ 
เม็กซิี่โก รวัมถึ้งกำาลังจีะก่อสร้าง Ascend Asia Innovat ion Center 
ในปลายป้น้�
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P L A S  &  P A C K  t o p i c

 Ascend Performance Materials announced today 
it signed an investment agreement to construct a new 
Hexamethylene Diamine and specialty chemicals plant in 
Lianyungang, China in the Xuwei New Area Park. The new 
plant will be Ascend’s first chemical production facility and 
the largest investment the company has made outside 
of the United States.
 The plant will produce HMD and specialty chemicals to 
supply Ascend’s global polyamide production and serve 
its regional customers.
 “Our growth is driven by increasing market demand 
and growing collaboration with our customers globally,”  

ASCEND TO BUILD HMD PLANT 
IN CHINA’S JIANGSU PROVINCE
Ascend เตรีียมสรี้างโรีงงาน HMD ในมณฑลเจีียงซููของจีีน

sa id Phi l McDivitt , Ascend’s president and CEO.
“The materials we produce are helping drive technological 
transformat ions across markets , from e-mobi l i ty to 
automation. Our new HMD plant positions us to continue 
supporting these transformations well into the future.”
 Ascend, a fully integrated producer of durable engineered 
materials, serves a variety of sectors including automotive, 
paints and coatings, electrical and electronics, consumer 
goods, and cable ties and fasteners.
 “China and Asia remain high-growth markets for us,” 
said Dr. Kevin Wu, Ascend’s Senior Vice President and 
Managing Director for Asia. “This new plant is a symbol 
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BOX FORMING MACHINE

SM91105 SM91106

SM91104

LABELING MACHINE
Special Properties:

•  It is a machine for labeling workpieces on the sides: 
  such as; boxes, square bottles, round bottles.  
•  Can easily be adjusted to the desired position with 
  working precision and rapidity in the adjustment.
•  Equipped with a counter to count number of sticker 
  labeling.  
•  Working speed at 30-60 pieces per minute.

VACUUM SEALER
Special Properties:

•  The packer can adjust the temperature level and
  the sealing time for sealing different types of bags. 
•  Length, width and depth of the sealing chamber is 385 mm. 
  280 mm. and 50 mm., respectively. 
•  Sealing chamber cover is made of clear acrylic plastic of
  20 mm. thick.
•  Its 1 seal bar is 8 mm. wide and 260 mm. long.

Special Properties:

•  The machine can automatically form the boxes and seal bottoms with adhesive tapes.
•  Can easily be adjusted to fit different sizes of boxes.  
•  Working speed at 8-10 boxes/minute.  
•  Packing quantity of 40-50 pieces.

เครื่องติดสติ�กเกอร์

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

•  เป�นเครื่องติดสติ�กเกอร์ด้านข้างชิ� นงาน เช่น กล่อง, 
  ขวดทรงเหล่ียม, ขวดทรงกลม
•  สามารถปรับตําแหน่งที่ต้องการติดได้ง่ายดาย ทํางานได้แม่นยํา 
  และรวดเร็วในการปรับ
•  มี COUNTER นับจํานวนการติดของสติ�กเกอร์
•  ความเร็วในการทํางานอยู่ที่  30-60 ชิ� นต่อนาที

เครื่องซีลสุญญากาศ

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

•  เครื่องแพ็คสามารถปรับระดับอุณหภูมิและระยะเวลาซีล
  สําหรับซีลถุง ชนิดต่างๆ ได้
•  ห้องซีลมีขนาดความยาว 385 มม. ความกว้าง 280 มม. 
  ความลึก 50 มม.
•  ฝาครอบห้องซีลทําจากพลาสติกอะคริลิคใส หนา 20 มม.
•  แถบซีล กว้าง 8 มม. และยาว 260 มม. จํานวน 1 แถบ

เครื่องขึ�นรูปกล่อง

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

•  เครื่องสามารถขึ�นรูปกล่องและปิดเทปกาวด้านล่างโดยอัตโนมัติ
•  สามารถปรับให้พอดีกับกล่องขนาดต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
•  ความเร็วในการทํางาน 8-10 กล่อง/นาที 
•  ปริมาณบรรจุกล่อง 40-50 ชิ� น 

•  Can easily be adjusted to fit different sizes of boxes.  

เครื่องติดสติ�กเกอร์

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง
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เครื่องเป่าขวดรีด PE

PE EXTRUSION BLOW MOLDING MACHINE

เครื่องบรรจุแนวตั �งแบบซีล 3 ด้าน

3-SIDED VERTICAL SEAL PACKING MACHINE

SM91101 SM91102

SM91103

S M A R T  M A C H I N E R Y

AUTOMATIC CAN CAPPING MACHINE
Special Properties:

•  Specially designed motor with durability on the use.
•  Equipped with an LED display screen, just press the 
  switch once, the machine will work automatically.
•  Production capacity at 10-15 cans per minute. 
•  Height adjustable from 40-200 mm. that can 
  accommodate 50-110 mm. cans. 

Special Properties:

•  Being a machine for sealed packaging in the form of a 3-sided seal.  
•  Suitable for liquids, powders and dry materials.  
•  Working speed at 15-60 packs per minute.  
•  For packages with the width of 45-200 mm., and the length
  of 50-150 mm.

เครื่องปิดฝากระป๋องแบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

•  มอเตอร์ออกแบบพิเศษ ทนทานต่อการใช�งาน
•  มีหน้าจอแสดงผลแบบ LED เพียงกดสวิตช์ครั�งเดียว  
  เครื่องก็จะทํางานอัตโนมัติ
•  กําลังการผลิตอยู่ที่ 10-15 กระป๋อง ต่อนาที
•  ปรับระยะความสูงได้ตั�งแต่ 40-200 มม. รองรับกระป๋องขนาด
  50-110 มม.

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

•  เป�นเครื่องจักรสําหรับซีลบรรจุภัณฑ์แบบซองเป�นรูปแบบรอยซีล 3 ด้าน
•  เหมาะสําหรับวัตถุดิบที่ เป�นประเภทของเหลว ประเภทผง รวมทั�งของแห้ง
•  ความเร็วในการทํางานอยู่ที่  15-60 ซองต่อนาที
•  ขนาดความกว้างของซองอยู่ที่  45-200 มม. ความยาวอยู่ที่  50-150 มม.

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง

•  เครื่องเป่าแบบรีดยังสามารถเป่าด้วยวัสดุที่หลากหลาย 
  ตั�งแต่ PE, PP, PVC และ PA
•  ทํางานโดยอัติโนมัติ สั่งงานด้วยแผงควบคุม PLC 
•  อะไหล่อุปกรณ์ที่ ใช�นั�นเป�นของแท้จากประเทศญี่ ปุ่น
•  ความเร็วในการหลอมละลายอยู่ที่  50 กิโลกรัมต่อช่ัวโมง

Special Properties:

•  Extrusion blow molding machine can also blow
  a wide range of materials from PE, PP, PVC to PA.
•  It works automatically and orders work operations 
  by PLC control panel. 
•  Spare parts used are genuine from Japan. 
•  Melting speed at 50 kilogram per hour. 

เครื่องปิดฝากระป๋องแบบอัตโนมัติ

•  Being a machine for sealed packaging in the form of a 3-sided seal.  
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BOX FORMING MACHINE

SM91105 SM91106

SM91104

LABELING MACHINE
Special Properties:

•  It is a machine for labeling workpieces on the sides: 
  such as; boxes, square bottles, round bottles.  
•  Can easily be adjusted to the desired position with 
  working precision and rapidity in the adjustment.
•  Equipped with a counter to count number of sticker 
  labeling.  
•  Working speed at 30-60 pieces per minute.

VACUUM SEALER
Special Properties:

•  The packer can adjust the temperature level and
  the sealing time for sealing different types of bags. 
•  Length, width and depth of the sealing chamber is 385 mm. 
  280 mm. and 50 mm., respectively. 
•  Sealing chamber cover is made of clear acrylic plastic of
  20 mm. thick.
•  Its 1 seal bar is 8 mm. wide and 260 mm. long.

Special Properties:

•  The machine can automatically form the boxes and seal bottoms with adhesive tapes.
•  Can easily be adjusted to fit different sizes of boxes.  
•  Working speed at 8-10 boxes/minute.  
•  Packing quantity of 40-50 pieces.

เครื่องติดสติ�กเกอร์

คุณสมบัติพิเศษของเครื่อง
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 Siam Makro Public Company Limited consolidates 
with OSMEP to sign an MOU to create Thai SME entrepreneurs, 
develop the production and marketing knowledge body  
with readiness to use technology to increase competitive 
potentials and elevate the level up to SMART SMEs 
through the “Platform of Opportunity” together with 
taking Thai SMEs to penetrate the international markets. 
 บริิษััท สยามแม็คโคริ จำำากััด (มหาชน) ผนึึก สสว. ร่่วมลงนึาม 
MOU ป้ั้� นึผ้�ปั้ร่ะกอบการ่เอสเอ็มอีไทย พ้ัฒนึาองค์์ค์วามร้่�ด้�านึการ่ผลิต 
และการ่ตลาด้ พัร่�อมใช้� เทค์โนึโลยีเพัิ่ มศั้กยภาพัการ่แข่่งข่้นึยกร่ะด้้บส้ ่
SMART SMEs ผ่านึ “แพัลตฟอร์่มแห่่งโอกาส” พัาเอสเอ็มอีไทยลุย 
ตลาด้ต่างปั้ร่ะเทศั

 Bangkok International Trade Exhibition Center (BITEC) 
joins hands with SCG Packaging Public Company Limited 
(SCGP) to launch project, “We Draw the New World Together” 
to promote environmental protection in accordance with 
the circular economy principle in using the environmentally 
friendly materials and bringing the waste materials from the 
event in BITEC to be circulated for maximum benefit and 
pushing for the rising of the sustainable event management.    
 ศููนย์นิทริริศูกัาริและกัาริปริะชุมไบเทค (BITEC) ร่่วมก้บ บริิษััท เอสซีีจำี 
แพคเกัจำจำิ�ง จำำากััด (มหาชน) (SCGP) เปิั้ด้โค์ร่งการ่ “We Draw the New 
World Together” ส่งเสร่ิมการ่ร่้กษาสิ่งแวด้ล�อมตามห่ล้กเศัร่ษฐกิจห่มุนึเวียนึ 
(Circular Economy) ในึการ่ใช้�ว้สดุ้ที่ เป็ั้นึมิตร่ต่อสิ่งแวด้ล�อม และนึำาว้สดุ้เห่ลือใช้� 
จากการ่จ้ด้งานึในึไบเทค์มาห่มุนึเวียนึใช้� ให่� เกิด้ปั้ร่ะโยช้น์ึส้งสุด้ เพัื่ อผล้กด้้นึ 
ให่�เกิด้การ่บร่ิห่าร่จ้ด้งานึอย่างย้่งยืนึ 

BITEC JOINS HANDS WITH 
SCGP TO PUSH CIRCULAR WAY 
ไบเทค จำับมือ SCGP ดัน CIRCULAR WAY

“MAKRO” CONSOLIDATES 
WITH OSMEP 
“แม็คโคริ” ผนึกั สสว.

 Salee Color Public Company Limited (COLOR) 
welcomed Board of Directors and Team of The National 
Broadcasting and Telecommunication Commission 
(NBTC) in a study tour and a visit to the production 
process and the energy business operations of The Bubbles Company Limited, a company carrying out the 
renewable energy business and being the manufacturer of Floating Solar for use in solar power generation system.
 บริิษััท สาลี� คัลเล�อริ์ จำำากััด (มหาชน) (COLOR) ให่�การ่ต�อนึร่้บ ค์ณะกร่ร่มการ่และทีมสำานึ้กงานึค์ณะกร่ร่มการ่กิจการ่กร่ะจายเสียง กิจการ่ 
โทร่ท้ศันึ์ และกิจการ่โทร่ค์มนึาค์มแห่่งช้าติ (กสทช้.) ในึการ่เข่�าศัึกษาด้้งานึ และเยี่ ยมช้มกร่ะบวนึการ่ผลิต และการ่ด้ำาเนึินึธุุร่กิจด้�านึพัล้งงานึ 

บร่ิษ้ท เด้อะบ้บเบิ�ลส์ จำาก้ด้ ซ่ึึ่งด้ำาเนึินึธุุร่กิจด้�านึพัล้งงานึทด้แทนึ ผ้�ผลิตทุ่นึโซึ่ลาร่์ลอยนึำ�า (Floating Solar) เพัื่ อใช้�สำาห่ร่้บร่ะบบผลิตไฟฟ� า 
พัล้งงานึแสงอาทิตย์

COLOR OPENED HOUSE
TO WELCOME NBTC 
COLOR เปิดบ้านต้้อนริับ กัสทช.
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 Thai World Ware Polyproducts Co., Ltd. joins hands with 
Propak Asia 2021 to organize an exclusive seminar, “What will the 
Advantage of EPR be?” to open a platform for organizations from 
private sector to express their opinions on the Extended Producer 
Responsibil ity (EPR) to occur in the future together with finding 
a solution for plastic packaging waste management in response to 
the government’s circular economy policy.     

 บริิษััท ไทยเวิิลด์์แวิริ์โพลีโพริดั์กส์์ จำำ�กัด์ จัับมืือ Propak Asia 2021 จััดเสวนาเอ็กซ์์คลููซี์ฟ “EPR ทำำาแลู้วได้อะไร” เปิิดเวทำีให้้องค์กร 
จัากภาคเอกชนได้แสดงความืคิดเห้็นในด้านการขยายความืรับชอบของผูู้้ผู้ลิูต (EPR: Extended Producer Responsibility) ทำี�จัะเกิดข้�นในอนาคต 
พร้อมืห้าทำางออกเรื�องการจััดการขยะบรรจุัภัณฑ์์พลูาสติก สนองนโยบายรัฐบาลูด้านเศรษฐกิจัห้มุืนเวียน 

THAI WORLDWARE JOINS HANDS WITH PROPAK ASIA  
ไทยเวิิลด์์แวิริ์ฯ จำับมืือ Propak Asia

 Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd., kicks off the “Yued  
Dai Won Dai Canon Volunteer” activity (literally: Stretchable 
and Recyclable Canon Volunteer activity) in campaigning 
for its employees to sort out and collect dried stretchable 
plastics: such as; bags, sachets, plastic bubble wraps that are 
no longer used including soft plastic materials left over from 
operations for delivery to the “Won” project, a clean plastic 
waste recycling project for maximum benefits and reduction 
of plastic waste problems, at TPBI Public Company Limited, 
Sampran District, Nakhon Pathom Province.  
 บริิษััท แคนนอน มื�ริ์เก็ตติ�ง (ไทยแลนด์์) จำำ�กัด์ จััดกิจักรรมือาสา “Canon  
Volunteer ยืดได้วนได้” รณรงค์ให้้พนักงานทำำาการแยก แลูะรวบรวมืพลูาสติก 
ทำี�ยืดได้ชนิดแห้้ง เช� น ถุุง ซ์อง พลูาสติกกันกระแทำกทำี�ไมื�ใช�แลู้ว รวมืถุ้งวัสดุพลูาสติก 

ชนิดอ�อนทำี� เห้ลูือจัากการปิฏิิบัติงาน เพื� อมือบให้้กับโครงการ “วน” ซ้์� ง เ ป็ิน 

โครงการรีไซ์เคิลูขยะพลูาสติกทำี�สะอาดเพื�อให้้เกิดปิระโยชน์สูงสุดแลูะลูดปัิญห้าขยะ
พลูาสติก ณ บริษัทำ ทำีพีบีไอ จัำากัด (มืห้าชน) อ.สามืพราน จั.นครปิฐมื

CANON SUPPORTS “WON” PROJECT
แคนนอน ส์นับส์นุนโคริงก�ริ “วิน”

I N S I D E  I N D U S T R Y

 Siam Makro Public Company Limited, in collaboration 
with Indorama Ventures Public Company Limited or 
IVL , delivers 1,000 sets of PPE made from recycled 
drinking water bottles, to Nakhon Pathom Provincial 
Public Health Office. It is a result of the success of 
the “Change Empty Bottles for Advantage” project by 
collecting more than 1,740 kilograms of used PET plastic 
bottles from 5 branches.      
 บริิษััท ส์ย�มืแม็ืคโคริ จำำ�กัด์ (มืห�ชน) ร�วมืกับ บริิษััท 
อินโด์ริ�มื� เวินเจำอร์ิส์ จำำ�กัด์ (มืห�ชน) ห้รือ ไอวีิแอล ส�งมือบ 
ชุด PPE ทำี�ผู้ลิูตจัากขวดนำ�าดื� มืรีไซ์เคิลู จัำานวน 1,000 ชุด ให้้กับ 

สำานักงานสาธารณสุขจัังห้วัดนครปิฐมื ซ้์� งเป็ินผู้ลูลูัพธ์จัากความืสำาเร็จั 

ของโครงการ “ เปิลูี� ยนขวดเปิลู� า เ ป็ินปิระ โยชน์ ” โดยรวบรวมื 

ขวดพลูาสติกชนิด PET ทำี� ใช�แลู้วกว�า 1,740 กิโลูกรัมื จัาก 5 สาขา

MAKRO JOINS HANDS WITH 
INDORAMA VENTURES
แมื็คโคริจำับมืืออินโด์ริ�มื� เวินเจำอริ์ส์
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welcomed Board of Directors and Team of The National 
Broadcasting and Telecommunication Commission 
(NBTC) in a study tour and a visit to the production 
process and the energy business operations of The Bubbles Company Limited, a company carrying out the 
renewable energy business and being the manufacturer of Floating Solar for use in solar power generation system.
 บริิษััท สาลี� คัลเล�อริ์ จำำากััด (มหาชน) (COLOR) ให่�การ่ต�อนึร่้บ ค์ณะกร่ร่มการ่และทีมสำานึ้กงานึค์ณะกร่ร่มการ่กิจการ่กร่ะจายเสียง กิจการ่ 
โทร่ท้ศันึ์ และกิจการ่โทร่ค์มนึาค์มแห่่งช้าติ (กสทช้.) ในึการ่เข่�าศัึกษาด้้งานึ และเยี่ ยมช้มกร่ะบวนึการ่ผลิต และการ่ด้ำาเนึินึธุุร่กิจด้�านึพัล้งงานึ 

บร่ิษ้ท เด้อะบ้บเบิ�ลส์ จำาก้ด้ ซ่ึึ่งด้ำาเนึินึธุุร่กิจด้�านึพัล้งงานึทด้แทนึ ผ้�ผลิตทุ่นึโซึ่ลาร่์ลอยนึำ�า (Floating Solar) เพัื่ อใช้�สำาห่ร่้บร่ะบบผลิตไฟฟ� า 
พัล้งงานึแสงอาทิตย์

COLOR OPENED HOUSE
TO WELCOME NBTC 
COLOR เปิดบ้านต้้อนริับ กัสทช.
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Commercial vehicles
The following processes 
are used here: IM-SGF, IM-LGF, 
IMC, FiberForm, PolySet BMC/SMC, R-RIM, 
FCS, LFI, HP-RTM, C-RTM, Wetmolding

Construction
The following processes are
used here: IM-SGF, FCS, LFI,
C-RTM, HP-RTM, Wetmolding, 
iPul Pultrusion

MOBILITY, ENERGY, ENVIRONMENT, 

OUR SOLUTIONS ARE USED
ACROSS THE BOARD

Car manufacturing
The following processes are 
used here: IM-SGF, IM-LGF, IMC, 
FiberForm, PolySet BMC/SMC,
R-RIM, LFI, SCS, HP-RTM, C-RTM, 
Wetmolding, CellForm, iPul pultrusion

FIBER COMPOSITE
SOLUTIONS

FOR ADVANCED
        LIGHTWEIGHT COMPONENTS

KraussMaffei Group South East Asia Co.,Ltd | Tel +662-576-1482, email info-kmth@krauss-maffei.co.th

Aviation
The following processes are used here: 
IM-KGF, FiberForm, C-RTM, HP-RTM, 
Wetmolding, iPul pultrusion

Aviation
The following processes are used here: 
IM-KGF, FiberForm, C-RTM, HP-RTM, 
Wetmolding, iPul pultrusion

Infrastructure, building 
technology,building construction
The iPul pultrusion process
is used here

Wind power
The following processes 
are used here: FCS, C-RTM, 
HP-RTM, Wetmolding, iPul 
pultrusion, physical foaming 
(PET)

Sports equipment
The following processes are 
used here: IM-SGF, IM-LGF, 
FiberForm, Wetmolding, 
HP-RTM, CellForm, C-RTM

Rail transport
The following processes are used 
here: IMC, FiberForm, PolySet 
BMC/SMC, SCS, C-RTM, HP-RTM, 
Wetmolding

Agricultural machinery
The following processes are 
used here: IM-SGF, IM-LGF, IMC, FiberForm, 
PolySet BMC/SMC, R-RIM, FCS, LFI, SCS, 
HP-RTM, C-RTM, Wetmolding, CellForm
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